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EDITAL DE LICITAÇÃO 

  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0002-2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075156 

 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA, VISANDO À PREPARAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO 

URBANA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA JUNTO AO FONPLATA – FUNDO 

FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0075156/2022 

 

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº. 0002/2022 

TIPO – MELHOR TÉCNICA E PREÇO 

 

EDITAL 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, através da sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), devidamente 

designada por meio da Portaria n°. 9.922 de 16 de fevereiro de 2022, torna pública e dá ciência aos interessados que 

fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo TÉCNICA E PREÇO, sob a forma de execução 

indireta, no regime de empreitada por preço unitário nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 1993, e à Lei 

Complementar n° 123, de 2006 com as suas alterações, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas 

neste Edital e seus Anexos, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA, VISANDO À PREPARAÇÃO DO 

PROGRAMA DE EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA 

JUNTO AO FONPLATA – FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA. 

 

QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENTRE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO E O PROJETO BÁSICO, PREVALECERÁ AS 

DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.  

 

A cópia da íntegra deste Edital ficara disponível para análise prévia pelos interessados no Site 

http://www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html, bem como todos os elementos que o integram, assim como (memorial 

descritivo, Planilha Orçamentaria, Plantas e Projetos). 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

Os envelopes 01 (Habilitação) e 02 (Proposta de Preços) deverão ser entregues na sala de reuniões da CPL, situada no 

Condomínio Jequitibá Trade Center, av. Aziz Maron, nº 1067, 1º andar, Jardim Vitória, CEP: 45.605-905, em sessão 

pública a ser realizada às 09:00 horas do dia 16 de maio de 2022. 

 

Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para 

entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro 

meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço 

indicado neste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 
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1. DO OBJETO 

1.1 O objeto desta licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA, VISANDO À PREPARAÇÃO DO 

PROGRAMA DE EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA 

JUNTO AO FONPLATA – FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA.  

1.2 A licitação será realizada em grupo único, conforme tabela constante no Projeto Básico devendo o licitante 

oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3 O critério de julgamento adotado será técnica e preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Projeto Básico - publicado/disponibilizado em documentos apartados; 

b) ANEXO II - Cronograma físico-financeiro - publicado/disponibilizado em documentos apartados; 

c) ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço 

d) ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação  

e) ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) 

f) ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 34 

da Lei n° 11.488, de 2007 

g) ANEXO VII – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

h) ANEXO VIII – Modelo de declaração de inexistência de servidor público 

i) ANEXO IX - Minuta do Contrato 

j) ANEXO X - Recibo de Retirada de Edital 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Serão admitidas nesta licitação as pessoas jurídicas cadastradas, que apresentarem o CRC (Certificado de 

Registro Cadastral), emitido pela Comissão Permanente de Licitação, que a capacite para a execução dos serviços que 

constituem o objeto desta licitação e que satisfaçam, integralmente, as suas condições e de seus anexos ou aquelas 

empresas que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento emitidas até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.2.1. Com falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação. 

2.2.2.  Em dissolução ou em liquidação;  

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei n° 

8.666, de 1993;  
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2.2.4.  Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.2.5.  Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

2.2.6. Que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.7.  Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

2.2.10. Que possua administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: I – detentor de cargo em comissão ou 

função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; II – de autoridade hierarquicamente 

superior no âmbito do órgão contratante.  

2.2.11.  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário);   

2.2.12. Instituições sem fins lucrativos;  

2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de documento que 

o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 

identificar-se entregando cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como de 

documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha autorização para responder por sua 

representada (Licitante). A Credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir 

acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário (e suas alterações). 

Cada credenciado poderá representar apenas um licitante; 

3.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes específicos para o 

certamente em referência para a prática de todos os atos inerentes ao certame em nome da empresa representada. 

Deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário (e suas 

alterações) e cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 

3.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da procuração tem 

poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia autenticada do contrato social e/ou outro documento 

constitutivo, devidamente registrado em cartório (e suas alterações). Apresentar cópia autenticada da Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente; 

3.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto, 

contrato social ou Requerimento de empresário (e suas alterações), no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente. 
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3.5.  Não será admitida procuração com poderes gerais que não outorguem poderes para prática de atos de processo 

licitatório; 

3.6. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará impedido de 

formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão: 

3.7.  Os licitantes deverão entregar ao Presidente(a) a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, preferencialmente conforme modelo constante no ANEXO VII; 

3.8.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, preferencialmente conforme modelo constante no ANEXO VI, a fim de usufruir dos 

benefícios concedidos pela Lei complementar 123/2006; 

3.9. Os Documentos de Credenciamento e a declaração acima citados serão entregues a Presidente em mãos, 

fora dos envelopes – HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS. 

3.10. A desistência da proposta só será aceita antes da conclusão da fase de habilitação, conforme 6° do artigo 43 da 

Lei 8.666/1993. 

3.11. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

4.1. Cada licitante deverá apresentar três envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação, o 

outro, a proposta técnica e o último a proposta de preços. 

4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo 

ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. 

4.2.1. Nessa hipótese, os três envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à 

Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA 

TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022 

SESSÃO EM 16/05/2022 ÀS 09:00 HORAS 

 

4.2.1 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta. 

4.3 Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e 

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA 

TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
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CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx 

 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA -BA 

TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx 

 

ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA -BA 

TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx 

 

4.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou 

servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.  

4.3.1. No caso de cópia autenticada por servidor da administração esta deverá ser feita por qualquer um dos membros 

da Comissão, na sala de licitações, em horário de atendimento ao público, preferencialmente até 01 (um) dia útil antes 

da abertura do certame. 

4.3.2.  Quando a autenticação for durante a sessão da licitação, os documentos originais poderão ficar retidos até a 

finalização do processo licitatório. 

4.3.3. . Somente serão autenticadas pela Comissão fotocópias que possam ser conferidas com documento original.  

4.4. Os documentos extraídos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela internet, 

encontram-se dispensados de apresentação em original ou fotocópia autenticada, podendo a confirmação da 

autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 

4.5.  No caso de reconhecimento de firma a Comissão poderá fazer a verificação por semelhança através da carteira de 

identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018. 

4.6. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, não ensejaram em desclassificação, 

inabilitação ou não credenciamento das participantes. 

 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 

5.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);    

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional 

de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).      

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo 

Tribunal de Contas da União - TCU;  

b) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” 
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

5.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

5.3. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

5.4.  Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados, salvo se já tiverem sido 

apresentados durante a fase de credenciamento.  

5.4.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa; 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada; 

c) Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 

administradores. Apresentar em cópia autenticada 

c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, sempre 

em cópias autenticadas; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

Apresentar em cópia autenticada; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC; 

f) Decreto de Autorização, no caso 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; 

g) Os documentos de habilitação jurídica, já apresentados na fase do Credenciamento, não precisam ser 

reapresentados. 

h) Em caso de documento sem autenticação, a CPL poderá abrir diligência para saneamento de falhas.  
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5.4.2 Relativos à Qualificação Técnica: 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da Licitante, que 

comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 

social compatível com o objeto desta licitação. 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 

que inabilitará todas as envolvidas. 

 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 01 (um) 

Engenheiro Civil e/ou 01 (um) Arquiteto, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, 

como Responsável Técnico de suas respectivas áreas em uma das formas a seguir: 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b.2)Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

 

c)    Atestado(s) de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, 

acompanhado da respectiva Certidões de Acervo Técnico – CAT, dos serviços listados a seguir: 

c.1) Assessoria Técnica Especializada na Preparação de Programas para a obtenção de Financiamento 

Internacional junto as Agências Multilaterais de Crédito, tais como BIRD – Banco Mundial, BID – Banco 

Interamericano Desenvolvimento, CAF – Corporação Andina de Fomento, AFD – Agência Francesa de 

Desenvolvimento, etc, prestados para União ou Prefeituras Municipais ou Governos Estaduais, cujo Programa 

tenha sido aprovado. (não serão aceitos Atestados de Gerenciamento e/ou Supervisão de Programas 

financiados por Agências Multilaterais), devem constar de forma explícita no Atestado o desenvolvimento, no 

mínimo, das atividades a seguir relacionadas: 

 

a. Estudo de Viabilidade Institucional; 

b. Estudo de Viabilidade Ambiental; 

c. Estudo de Viabilidade Econômica; e 

d. Serviços de acompanhamento do Mutuário nas Missões do Banco no município 

 

d) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) da licitante junto aos Conselhos de Classe, tais como CREA ou CAU, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 

Certidões de Acervo Técnico – CAT dos serviços objeto da presente licitação. 
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d.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas, 

peferencialmente:  

d.1.1) Nome do contratado e do contratante;  

d.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA;  

d.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço)  

d.1.4) Localização dos serviços;  

d.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);  

d.1.6) Data do início e término dos serviços; 

d.1.8) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que 

foram executadas os serviços. 

 

5.4.3 Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o 

caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 

própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação 

de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101 de 09 de 

fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro 

diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

b.3) É admissível balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.  

b.4) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de 

seu balanço patrimonial: 

LG 

= 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Edição 5.045 | Ano 10
13 de abril de 2022

Página 21

Certificação Digital: ILSMPZDR-1U87M5BC-EIB9O8ZI-ULXUG0SO
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 
Condomínio Jequitibá Trade Center, av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 
45.605-905 CNPJ: 14.147.490/0001-68. 

     
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS N° 0002-2022                                                                                                      Página 10 de 82 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

b.5) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) 

equivalente a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

b.6) Declaração firmada pelo contador da Licitante em papel timbrado deste, atestando que os dados referentes à 

apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço do último 

exercício social já exigível. 

 

5.4.4 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa licitante ou da sede da 

contratante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

f) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 

Certificado de Regularidade do FGTS/CRF; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 

5.4.4.1 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes 

certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos; 

5.4.4.2  O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

5.4.5 Documentos complementares, apresentados junto ao Envelope de Habilitação: 

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, 

conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993); 

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital; 
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c) Declaração de inexistência de Servidor Público da Prefeitura Municipal de Itabuna-BA no seu quadro de pessoal; 

d) Declaração, sob as penas cabíveis, que, independente da indicação dos profissionais apresentados, providenciará a 

contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a 

legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela CONTRATANTE. 

f) Declarações de Aceitabilidade de Responsabilidade Técnica, devidamente assinadas e com firma reconhecida em 

cartório por todos os responsáveis técnicos por cada área de atuação, inclusive o coordenador geral, declarando de que 

têm ciência do integral conteúdo deste Projeto Básico, que aceita participar da Equipe Técnica que elaborara o objeto 

desta licitação e que será o responsável técnico pelo (s) projeto(s) e/ou serviços técnicos de sua(s) especialidade(s). 

5.5 O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

5.6  Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-

símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 

ilustração das propostas de preços. 

5.7  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

exigidos neste Edital e seus Anexos. 

5.5. Para o julgamento da Habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de 

competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

5.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

5.6.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

5.6.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 

ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

6. PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 2 

6.1.  A Proposta Técnica deverá ser formulada de acordo com o especificado no Termo de Referência, ANEXO I,  

atendendo, dentre outros, aos seguintes requisitos: 

6.1.1.  Sumário; 

6.1.2. Apresentação; 

6.1.3. Conhecimento do Problema; 

6.1.4. Experiência da Empresa; 

6.1.5. Experiência da Equipe Técnica; 

6.2. De forma clara, concisa e objetiva, a Proposta Técnica deverá abordar, em cada capítulo, os aspectos e 

informações que possam contribuir para melhor análise e julgamento da mesma. 

6.3. No tópico relativo ao Sumário deverá ser apresentada a estrutura da Proposta Técnica incluindo a paginação do 

início de cada capítulo e suas subdivisões. 
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6.4. O tópico relativo à Apresentação deverá conter texto, em dissertação de livre formatação, objetivando apresentar 

informações relativas à Proposta Técnica e à empresa licitante. 

6.5. O tópico relativo ao Conhecimento do Problema deverá apresentar um texto de livre dissertação, apresentado no 

Formato A-4, impressas em Fonte Arial 12, em no máximo 30 (trinta) páginas, que expresse o conhecimento pleno 

das Licitantes em relação ao processo de Preparação de Programas, objeto principal desta licitação. 

6.6. As pontuações alcançarão os pontos: 

6.6.1. Conhecimento do Problema (CP) – 20 (vinte) pontos: As Propostas Técnicas serão analisadas e comparadas 

entre si, nos tópicos de Conhecimento do Problema mediante a atribuição de notas para o tópico avaliado, da qual 

resultará a classificação das licitantes, obedecendo-se a pontuação, conforme indicado a seguir 

Elemento a ser avaliado 
Pontuação 

Máxima 

Conhecimento do processo de Preparação de Programas com vistas à obtenção de 

recursos internacionais junto a Agências Multilaterais de Crédito 
20,00 

 

6.6.1.1. Os textos serão avaliados pelo critério de comparação entre as propostas técnicas, sendo atribuída pontuação 
máxima para a licitante com melhor desempenho no respectivo assunto abordado e, sucessivamente, notas 
decrescentes para as demais conforme quadro a seguir: 
 

Ordem de classificação Pontuação Atribuída à Licitante 

1ª classificada 20,00 

2ª classificada 15,00 

3ª classificada 12,00 

4ª classificada 9,00 

5ª classificada 8,00 

6ª classificada e seguintes 7,00 

 

6.7.   Experiência da Empresa (EE) - 40 (quarenta) pontos; 

6.7.1.  A licitante deve possuir em seu nome ou de seus Responsáveis Técnicos, na data da licitação, atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico – 
CAT’s, de acordo com os critérios considerados que comprovem a experiência da empresa: 
 

Elemento a ser avaliado 
N° Máximo de 

Atestados 
Pontuação por 

Atestado 
Pontuação 

Máxima 
Apoio à Mutuários na Preparação de Programas 
para obtenção de Financiamento Internacional 
junto às Agências Multilaterais de Crédito (*1) 

5 8,00 40,00 
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6.7.2. Serão aceitos apenas os Atestados que comprovem efetivamente a execução de serviços semelhantes ao objeto 
deste Edital, ou seja, de Serviços de Apoio Técnico para a Preparação de Programas com vistas a obtenção de 
Financiamento Internacional junto as Agências Multilaterais de Crédito, tais como BIRD, BID, CAF, FONPLATA e AFD 
para Prefeituras Municipais, Governos Estaduais e para a União. Não serão aceitos atestados de Gerenciamento e/ou 
Supervisão, mesmo que tenham sido executados em Programas financiados, pois caracterizam-se por serviços 
diferentes do objeto desta contratação. 
 

6.8.  Experiência da Equipe Técnica Mínima (ET) – 40 (quarenta) pontos: 

Função e Qualificação 
exigida 

Elemento a ser avaliado 
N° Máximo 
de 
Atestados 

Pontuação 
Por Atestado 

Pontuação 
Máxima 

Coordenador Geral: 
Engenheiro Civil e/ou 
Arquiteto (Tempo de 
graduação mínima de 10 
anos) 

Coordenação na Preparação 
de Programas para obtenção 
de Financiamento 
Internacional junto às 
Agências Multilaterais de 
Crédito. 

4 10,00 40,00 

 

6.8.1.  A Licitante deverá ter um Coordenador Geral, que será o elemento de ligação entre a licitante vencedora e a 

Prefeitura de Itabuna, durante a execução do contrato, e será o responsável pela integração de todos os Projetos e 

Serviços de apoio a Preparação dos Programas de Financiamento Internacional. 

6.8.2. Comprovação de que o Coordenador Geral possui vínculo de trabalho empregatício com a empresa licitante e 

onde conste ser obrigatoriamente o Responsável Técnico da empresa, sendo a comprovação feita através da 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Trabalho assinada com a empresa; e/ou. 

b) Contrato social para identificação dos sócios; e. 

c) Certidão do CREA e/ou CAU da licitante com indicação do profissional como RT da empresa. 

6.8.3.  Deverá ser apresentada a Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome do 

Coordenador Geral, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste 

atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 03) 

7.1. A proposta de preços, apresentada no envelope nº 03, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como 

também rubricadas todas as suas folhas pelo responsável legal, deverá conter, além da razão social e CNPJ da 

empresa licitante: 

7.1.1.  Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico; 

7.1.2.  Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de 

acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

7.1.2.1.  Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à 

mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços; 
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7.1.2.2.  Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os 

insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na 

contratação do objeto; 

7.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida; 

7.1.2.4.  Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de 
unidades genéricas. 

7.2. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

7.2.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por 

período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da execução do 

serviço. 

7.2.2.  Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, 

conforme modelo anexo ao Edital; 

7.2.2.1.1. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e 

equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, 

conforme modelo anexo ao Edital; 

7.2.2.1.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária; 

7.2.2.1.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do artigo 

125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011; 

7.2.2.1.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 

apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 

adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 

contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

7.2.2.1.5.   As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 

conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

7.2.2.2. Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo órgão, 

anexa ao Edital, e os preços unitários propostos pelo licitante. 

7.2.3. . Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame. 

7.3. . Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer 

outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 
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absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 

condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

7.3.1.  As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de 

todos os licitantes. 

7.4. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em 

ata, salvo se prevista em lei. 

7.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura do certame.  

7.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

7.7. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.7.1.  Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da 

contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento 

dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação 

contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93  

7.8.  A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação 

incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

7.8.1.  cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual; 

7.8.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da planilha e haverá 

glosa, quando do pagamento. 

7.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 

adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos (12) doze meses, 

devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da 

adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

7.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

7.11.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração 

do preço proposto. 

7.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos 
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seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades 

e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

7.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas 

federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

7.14.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos 

do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

 

8. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

8.1. . As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar nesta licitação do 

regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, deverão 

apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 

02. 

8.1.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 

3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, não poderá usufruir do tratamento 

diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

8.1.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal da 

Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo 

– Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias 
recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, ou o limite 

proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

8.1.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para 

verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da 

licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 

3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores. 

8.1.2.2.  Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão indeferirá a 

aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, sem prejuízo das penalidades incidentes. 

 

9. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
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9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente 

de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01, nº 02 e nº 03, bem como as declarações complementares, e 

procederá à abertura da licitação.  

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os 

licitantes ou representantes credenciados.  

9.1.2. Os envelopes com sinal de violação ou não lacrados não serão recebidos pela Comissão. 

9.2.  Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco 

serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 

apresentados. 

9.3.  A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de 

Habilitação. 

9.3.1.  - O conteúdo do envelope será rubricado pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes ou por seus 

representantes.  

9.4. A habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item deste Edital.  

9.4.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, 

marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.  

9.4.1.1.  Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 e 03, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 

concluída a fase de habilitação.  

9.5. Ao licitante inabilitado será devolvido os respectivos Envelopes n° 02 e nº 03, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.  

9.6.  Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, o Envelope n° 02 - Proposta Técnica dos 

licitantes habilitados será aberto, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 

direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

9.6.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, o Envelope n° 02 - 

Proposta Técnica serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.  

9.6.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas técnicas, não cabe desclassificar o licitante por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.  

9.7.  Abertos os envelopes “2 – Proposta Técnica” será procedida à avaliação e classificação das propostas técnicas 
apresentadas, mediante verificação de conformidade com os requisitos estabelecidos no ato convocatório para 

encontrar o valor da pontuação técnica, levando-se em consideração, para efeito de julgamento, os fatores de 

avaliação, com pontuações estabelecidas no Edital.  

9.8.  A CPL, na mesma reunião e ao seu juízo exclusivo, poderá divulgar o resultado dessa fase, mediante 

comunicação direta aos interessados, se presentes todos os representantes dos licitantes, fato que deverá ser 

registrado em ata.  
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9.9.   Quando todas as propostas técnicas forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de novas propostas com eliminação das causas apontadas no ato de desclassificação.  

9.10. Divulgado o resultado do julgamento e classificação das propostas técnicas, caso todos os representantes legais 

dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato deve 

constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da CPL, a sessão 

prosseguirá, com abertura dos envelopes que contenham as Propostas de Preços. Nesta hipótese a CPL devolverá os 

envelopes 03 – Proposta de Preços - dos licitantes cujas propostas foram desclassificadas e procederá a abertura dos 

envelopes 03 – Proposta de Preços - dos licitantes classificados.  

9.11. Não ocorrendo a hipótese descrita no subitem anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual devem estar 

registrados os nomes dos licitantes e os motivos que fundamentaram a sua desclassificação, procedendo-se a 

divulgação do resultado do julgamento e classificação das propostas técnicas na imprensa oficial, aguardando-se o 

transcurso do prazo legal para interposição de recurso.  

9.11.1.  Se interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes classificados que poderão impugná-lo no prazo 

legal.  

9.12.  Concluída a fase de classificação das propostas técnicas, serão abertos os envelopes que contenham as 

propostas de preços somente dos licitantes classificados tecnicamente, desde que transcorrido o prazo de interposição 

de recurso ou tenha havido desistência expressa dele, ou após terem sido julgados improcedentes os recursos 

interpostos.  

9.13. A COMISSÃO, na mesma reunião e ao seu juízo exclusivo, poderá divulgar o resultado dessa fase, mediante 

comunicação direta aos interessados, se presentes todos os representantes dos licitantes, fato que deverá ser 

registrado em ata.  

9.14. Quando todas as propostas de preços forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para apresentação de novas propostas escoimadas das causas apontadas no ato de desclassificação.  

9.15. Divulgado o resultado de julgamento e classificação das propostas de preços, caso todos os representantes legais 

dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem expressamente que não têm a intenção de recorrer, tal fato deve 

constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da CPL.  

9.16.  Não ocorrendo a hipótese descrita no subitem anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual devem estar 

registrados os nomes dos licitantes e os motivos que fundamentaram a sua desclassificação, procedendo-se a 

divulgação do resultado do julgamento e classificação das propostas de preços na imprensa oficial, aguardando-se o 

transcurso do prazo legal para interposição de recurso.  

9.16.1. Se interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes classificados que poderão impugná-lo no prazo 

legal. 

9.17. Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes não puder ser feita em uma única sessão, os envelopes não 

abertos, já rubricados no fecho pelos representantes dos licitantes e membros da COMISSÃO, ficarão em poder do seu 

Presidente até a data e horário oportunamente marcado para outra sessão, a ser previamente divulgado aos licitantes. 
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10. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte. 

9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, 

salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação 

será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA  

11.1 Todas as propostas serão analisadas e julgadas em observância ao disposto no artigo 46, § 2º da Lei n° 

8.666/93, com base na documentação apresentada nos envelopes 02, Proposta Técnica, e 03, Proposta de Preços e de 

acordo com as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

11.2  Durante a análise das propostas, a COMISSÃO poderá convocar os licitantes para esclarecimentos de 

qualquer natureza, pertinente às respectivas propostas.  

11.3  Caberá à COMISSÃO, em despacho fundamentado, inabilitar, sem prejuízos de outras sanções cabíveis, os 

licitantes sobre os quais houver fato ou circunstância que, anterior ou posteriormente à abertura das propostas, 

desabone sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira. A 

inabilitação não ensejará qualquer indenização ou ressarcimento por parte do órgão licitante.  

11.4 Caso haja erros ou divergências entre os valores, os mesmos serão retificados na seguinte forma: havendo 

discrepância entre os preços unitários e os preços totais, multiplicar-se-á o preço unitário pela quantidade, prevalecendo 

o preço unitário e corrigindo-se o preço total. Havendo divergência entre o valor em cifras e o por extenso, prevalecerá 

esse último.  

11.5 É de responsabilidade do licitante, a informação de quaisquer alíquotas de impostos. No caso de se constatar 

omissão da informação das alíquotas de quaisquer dos impostos incidentes, a COMISSÃO considerará que os preços 

contemplam esses impostos nas alíquotas definidas por lei.  

11.5.1 Com relação à aplicação dos impostos, será sempre considerada a legislação em vigor na ocasião do 

recebimento das propostas, independente da época do fato gerador do imposto. As alterações de legislação pertinentes 

aos impostos aplicáveis, ocorridas após a data de apresentação das propostas e antes da divulgação do resultado, 

serão consideradas pela COMISSÃO no julgamento da proposta.  

11.6  Os critérios para julgamento das Propostas Técnicas e de Preços serão os seguintes: 

11.6.1 Para o cálculo da Nota da Proposta Técnica (NT) será utilizada a fórmula abaixo: 

 
NT = CP + EE + ET 
Onde: 
NT = Nota da Proposta Técnica; 
CP = Conhecimento do Problema; 
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EE = Experiência da Empresa; 
ET = Experiência da Equipe Técnica Mínima. 
 

11.7  Fica desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima em sua Nota Técnica (NT) mínima 
exigida, ou seja, 50 (cinquenta)pontos. 
 

11.8  Para o cálculo da Nota da Proposta de Preços (NP) será utilizada a fórmula abaixo: 

NP = 100 x P¹/P² 
Onde: 
NP = Nota da Proposta de Preço; 
P¹ = (V° + M)/2 onde: 
V° = Valor orçado pela Prefeitura de Itabuna (Planilha de Preços Global) 
M = Média dos Preços dos Licitantes 
P² = Preço Proposto pela Licitante 
 

11.9   A Nota de Preços será calculada considerando até a segunda casa decimal e será limitada a 100 pontos. 
 
11.10  Serão automaticamente desclassificadas as Propostas de preços apresentadas fora das condições e 
especificações neste Edital. 
 

11.11 Na análise da Proposta de Preços: 

a) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso; 

b) Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 

 

11.12  Para o cálculo da avaliação final de cada proposta será utilizada a seguinte fórmula: 

 

NF = (0,70) x NT + (0,30) x NP 
Onde: 
NF = Nota Final 
NT = Nota da Proposta Técnica 
NP = Nota da Proposta de Preços 
 

11.13 Proposta vencedora:  

11.13.1  Será declarado vencedor o Licitante que, atendendo às condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 

obtiver o maior Nota Final.  

11.13.2  Na hipótese de igualdade de condições entre duas ou mais Propostas serão observados as disposições do 

Parágrafo 2º, do Artigo 3º, da Lei 8.666/93.  

11.13.3  Nos casos em que inexistirem Propostas com direito à preferência, ou houver duas ou mais Propostas na 

mesma ordem de preferência, será considerada classificada em primeiro lugar a Proposta que obtiver o maior Nota 

Final.  
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11.14 A fim de facilitar a análise, avaliação e comparação das Propostas, a Comissão poderá, se necessário, solicitar 

esclarecimentos sobre a(s) Propostas(s). A solicitação e a resposta serão feitas sempre por escrito. Os esclarecimentos 

apresentados não poderão, em qualquer hipótese, constituir-se em alteração de quaisquer das condições da Proposta.  

11.15  Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na 

área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

11.16 Serão desclassificadas as propostas comerciais que:  

11.16.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

11.16.2 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;  

11.16.3 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, 

ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;  

11.16.4  Apresentar valor global e/ou unitários superiores ao valor orçado pelo órgão licitante; 

11.16.5 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

11.16.6 Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 

os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;  

11.16.6.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  

i. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

Administração, ou  

ii.  Valor orçado pela Administração. 

11.16.6.2  Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 02 (dois)  dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 

1993, sob pena de desclassificação. 

11.16.7 Não apresentarem tempestivamente as composições de custos, quando solicitadas pela COMISSÃO.  

11.16.8  Apresentar, na composição de seus preços:  

i. Taxa de Encargos Sociais e/ou taxa de BDI com valores maiores do que as do órgão licitante; 

ii.  Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;  

iii. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.  

11.17  Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a preferência de contratação será dada a 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), operacionalizado do seguinte modo:  

11.17.1 Ocorre empate quando a ME ou EPP apresentar proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor 

proposta 
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11.17.2 Havendo 02 (duas) ou mais propostas de ME ou EPP com propostas de até 10% (dez por cento) superiores à 

melhor proposta, e cujos valores sejam equivalentes, será realizado sorteio entre elas a quem se assegurará o direito 

de apresentar a melhor oferta (de acordo com artigo 45, III da Lei Complementar 123/06) e seguintes;  

11.17.3  A ME ou EPP melhor classificada ou assim definida em sorteio, conforme alínea “b” anterior será convidada a 
apresentar proposta melhor do que a primeira classificada e, neste caso, terá o objeto adjudicado, considerada a sua 

nova proposta, necessariamente melhor do que aquela anteriormente classificada; 

11.17.4 Recusando-se a apresentar nova proposta, será convidada a 2ª (segunda) ME ou EPP melhor classificada 

para exercer o direito descrito na alínea “c” acima; e,  
11.17.5  Se nenhuma ME ou EPP com proposta empatada com a melhor proposta exercitar o direito que lhe á 

assegurado nos termos da alínea “c” supra, o objeto será adjudicado ao licitante que apresentou a melhor proposta.  
11.18 Verificada a situação do item anterior, se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, 

ficarem empatadas na primeira classificação, a decisão será por sorteio, realizado em sessão pública, para o qual todos 

os licitantes serão convocados, a fim de que se obtenha a ordem de classificação dos licitantes.  

11.19 Após apurado o resultado, o mesmo será divulgado. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1.  Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que 

se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.  

 

13. DO CONTRATO 

13.1.  Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 

Adjudicatária e aceita pela Administração. 

13.3.  É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, 

convocar 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 atualizados de conformidade com o ato convocatório, 

ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas 

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, 

desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e 

das demais cominações legais 

13.5. . Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico, 

sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 125, § 6°, III a VI, da Lei n° 12.465, de 2011. 
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13.6. O contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas 

necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle dos serviços, não se aplicando, a partir da assinatura do 

contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de 

formação do preço. 

13.7.  A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

13.8. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato. 

 

14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento). 

14.1.2.  O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites 

de alteração acima estabelecidos.  

14.2. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas 

elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global 

estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.3. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, 

fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1.  É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

15.2.  A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como 

verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista. 

15.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

 

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser 

prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do dos arts. 57, §1° e 79, §5º da Lei nº 8.666, de 1993. 

Edição 5.045 | Ano 10
13 de abril de 2022

Página 35

Certificação Digital: ILSMPZDR-1U87M5BC-EIB9O8ZI-ULXUG0SO
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 
Condomínio Jequitibá Trade Center, av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 
45.605-905 CNPJ: 14.147.490/0001-68. 

     
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS N° 0002-2022                                                                                                      Página 24 de 82 
 

16.1.1. O prazo de execução dos serviços será 08 (oito) meses tendo início a partir da data de emissão da Ordem de 

Serviço ou documento equivalente. Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato. 

 

17. DO PREÇO 

17.1.  Eventualmente, os preços referentes aos objetos contratados poderão ser reajustados se ultrapassado um ano 

da data da apresentação da proposta, para manutenção das suas condições efetivas, com base no Índice Nacional de 

Custo da Construção, com fulcro no art. 37, XXI, da Constituição Federal e nos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93; 

17.2. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão; 

17.3. Havendo comprovado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preço pactuado, para mais ou para menos, nos 

termos fixados nos arts. 57, § 1º, 58, § 2º e 65, II, “d”, e § 5º e § 6º, todos da Lei nº 8.666/93. 
17.4. No caso de desequilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar concreta e objetivamente o quantum do 

impacto negativo na economia contratual. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do Contrato, 

bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

  

19. DO PAGAMENTO 

19.1.  O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.  

19.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.2.  A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

19.2.1.  Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a 

Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 

cálculo detalhada.  

19.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.  

19.2.3. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no 

Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante 

aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços 

entendidos como críticos. 

19.2.3.1.  No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços 

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
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19.2.3.2.  A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades 

contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

19.2.4. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

19.2.5. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

19.2.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que 

deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 

Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 

vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 

Administração. 

19.3 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

19.4 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da 

Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao 

artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

19.4.1  Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

19.4.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação 

às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 

Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

19.5  O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na 

agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

19.6 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

19.7  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 

porventura não tenha sido acordada no contrato. 
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20. DA FISCALIZAÇÃO 

20.1.  A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na 

Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 

20.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do serviço. 

20.2.  O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade 

da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

20.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em 

desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

20.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do 

contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

21.1. . Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 

informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos 

serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

21.1.1.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os serviços de campo 

exigíveis. 

21.1.2.  Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á 

como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja 

comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

21.1.3. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, 

de 2002). 

 

22. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

22.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no 

instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

23.1. . As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 

Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 

Órgão: 1080 Secretaria de Planejamento 
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Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Planejamento 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.99 Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 

Fonte: 00 Recursos Ordinários 

 

25.2  Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à 

conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

 

24. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1.  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que: 

24.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

24.1.2.  apresentar documentação falsa; 

24.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

24.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

24.1.5. não mantiver a proposta; 

24.1.6. cometer fraude fiscal; 

24.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

24.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 

quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

24.3.  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas, ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

24.3.1.  Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 

objeto da contratação; 

24.3.2. Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratação; 

24.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Itabuna-BA pelo prazo de até dois anos; 

24.3.3.1.  Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer 

n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 

1ª Câmara do TCU. 

24.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

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

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

24.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima 

estabelecidas. 
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24.5.  A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

24.6. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 

inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 

licitação: 

24.6.1.  tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

tributos; 

24.6.2.  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

24.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

24.7. . A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

24.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

24.9. . A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

24.10.  As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 

recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 

do Município e cobrados judicialmente. 

24.10.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

24.10.2. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

25. DOS RECURSOS 

25.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos: 

25.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de 

reunião, nos casos de: 

25.1.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

25.1.1.2. julgamento das propostas; 

25.1.1.3. anulação ou revogação da licitação; 

25.1.1.4.  indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

25.1.1.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

25.1.1.6. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

25.1.2.  Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto 

da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
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25.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração 

de inidoneidade por decisão do Secretário Municipal. 

25.1.4.  Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

25.1.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente 

informado.  

25.1.5.1.  A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por 

escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de 

abertura do certame. 

26.1.1. . As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, e encaminhada 

a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não 

tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o 

teor do documento. 

26.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da 

Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

26.2.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: itabunalicita@gmail.com.br ou por petição 

dirigida ou protocolada na prefeitura.  

26.2.2. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis; 

26.2.3.  Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos 

envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso. 

26.2.4.  A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão 

correspondente. 

26.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as 

instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que 

possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

26.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

26.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 
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26.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

26.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

26.8.  É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

26.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.10.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de 

interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado. 

26.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

26.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

26.14.  Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a 

previsão do Edital. 

26.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no 

endereço acima mencionado, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. 

26.16. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais 

diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

26.17.  O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Itabuna/BA, com 

exclusão de qualquer outro. 

Município de Itabuna-BA, 15 de março de 2022. 

  

RENATA BOMFIM SILVA OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 9.922 de 16 de fevereiro de 2022 
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PROJETO BÁSICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0075156/2022 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica junto à Prefeitura do Município de 

Itabuna/BA, visando à Preparação do Programa de Expansão Urbana e Desenvolvimento Econômico do Município de 

Itabuna/BA junto ao FONPLATA – FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA. 

1.2. O objeto será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo técnica e preço; de acordo com 

art. 37, XXI da Constituição Federal e Lei Federal 8.666/93.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Município de Itabuna, através da Secretaria de Planejamento vem, por meio deste, realizar a contratação de 

empresa técnica especializada, com o objetivo de suprir a necessidade da gestão quanto a captação de recursos 

internacionais com vista a Preparação do Programa de Expansão Urbana e Desenvolvimento Econômico do Município 

de Itabuna/BA. 

2.2. A necessidade desta contratação é reforçada em observância à complexidade das intervenções necessárias 

para o desenvolvimento econômico por meio da melhoria da conectividade dos eixos viários às novas rotas estruturais 

de acesso ao município (duplicação da BR 101 e da BA 415), promovendo a abertura de novos eixos urbanos para que 

possa melhorar o acesso a diversas regiões do município, ao tempo que promoverá a urbanização das áreas 

adjacentes, criando oportunidades de instalações de novas industrias e polos logísticos, ao mesmo tempo freando a 

ocupação desordenada da população. 

2.3. Os serviços realizados através desta contratação abrangerão eixos específicos e potenciais de 

desenvolvimento urbano no município de Itabuna e terão por objetivo a ampliação e melhoria da mobilidade e 

circulação, bem como da urbanização das áreas adjacentes com o reordenamento urbano e a implantação de 

pavimentação e ciclovias, iluminação pública, contenções, micro e macrodrenagens, proporcionando assim melhor 

atendimento à classe produtiva. 

2.4. De forma acentuada e progressiva, as Agências Multilaterais de Crédito têm atuado nos países em 

desenvolvimento, dando suporte financeiro a uma variedade de Programas com vistas à promoção do desenvolvimento 

sustentável, o crescimento econômico, a integração regional, a melhoria da qualidade de vida, a redução da pobreza e 

a inclusão social das populações mais carentes, entre outros. 

2.5. Em cumprimento às regras e diretrizes que regem os processos de captação de recursos internacionais, 

necessário se faz que os Programas sejam minunciosamente selecionados, preparados, avaliados e, sobretudo, 

supervisionados e que sejam submetidos de forma criteriosa à avaliação “expost”, vale dizer ao desenvolvimento depois 
da sua ocorrência. 
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2.6. Neste sentido, tal rigorismo ao acompanhamento por parte das agências multilaterais denota-se necessário 

acima de tudo para assegurar que os fundos do órgão financiador sejam investidos em Programas corretos e viáveis, 

especialmente do ponto de vista ambiental e social econômico-financeira, institucional e técnico, e que contribuam para 

o desenvolvimento da economia do mutuário da Operação de Crédito. 

2.7. Para que sejam viáveis sob os pontos de vistas acima relacionados, faz-se necessários a elaboração de 

Estudos e dos Projetos de Engenharia em tempo hábil e concomitante com a Preparação dos Programas, e deverão ser 

submetidos a apreciação das Agências, pois sobre os impactos desses Projetos de Engenharia é que serão efetuadas 

todas as avaliações de viabilidade do Programa.  

2.8. Como forma de garantia de que realmente os objetivos sociais e de desenvolvimento dos programas possam 

ser alcançados e que os resultados de sua implementação sejam eficazes sob o aspecto econômico, técnico e 

financeiro, é indispensável que o Programa passe por diversas fases, evolutivas assim caracterizadas: identificação, 

preparação, aprovação, negociação, assinatura do acordo de empréstimo, execução e supervisão, e avaliação “expost” 
que como já explicitado, trata-se de uma análise posterior à realização. 

2.9. Desse exposto os serviços de assessoria denotam-se necessários para viabilizar junto à Prefeitura de Itabuna 

a captação dos recursos necessários para a efetivação do Programa, englobando o ciclo da Identificação das 

prioridades do município, bem como a formatação do programa que será submetido a análise e aprovação do Governo 

Federal, por meio da SAIN – Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, e também do FONPLATA – Fundo 

Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (instituição financeira a qual se deseja obter o empréstimo 

internacional), bem como todo o acompanhamento de todo o processo de financiamento internacional até a Assinatura 

do Acordo de Empréstimo. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

3.1  FASE DE PREPARAÇÃO DO PROGRAMA:  

3.1.1.  Consiste na assessoria à Prefeitura na preparação da documentação necessária à solicitação de 

financiamento externo – de acordo com o ciclo de procedimentos estabelecido pelo Agente Financeiro, que são:  

 Identificação: é a primeira fase, após a aprovação da Carta Consulta, que consiste na realização de uma 

Missão de Identificação da entidade financeira;  

 Orientação: é a fase na qual são detalhados os Componentes do Programa e regra geral demanda uma ou 

duas Missões da entidade financeira;  

 Avaliação: é a última etapa de preparação do Programa e abrange uma revisão de todos os aspectos, com 

ênfase às análises técnica, institucional, econômica, financeira e de impacto ambiental, e estabelece as bases para sua 

implantação; e  

 Negociações Formais: é a fase em que a entidade financeira, o mutuário, o executor e o avalista (Governo 

Federal) discutem os termos em que são tratadas as medidas necessárias para assegurar o sucesso do Programa.  
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3.2.  A Consultora deverá, portanto, prestar apoio total em todas as Missões do Agente Financeiro, tanto os oficiais 

como as intercaladas. Deverá, também, dar apoio técnico durante a fase de negociação do Contrato de Empréstimo até 

a sua assinatura.  

3.3.  A Consultora deverá prestar apoio total no acompanhamento da elaboração dos Projetos de Engenharia, a ser 

contratado em outra licitação. 

3.4. A Consultora deverá elaborar os Estudos Técnicos abaixo relacionados: 

a) Análise de Viabilidade Ambiental; 

b) Análise de Viabilidade Econômica/Financeira; 

c) Análise de Viabilidade Institucional; 

d) Elaboração do Manual Operativo; 

e) Elaboração do PAC; e  

f) Elaboração do POA. 

a) A análise ambiental deverá considerar os seguintes pontos: 

a.1) Deverá ser analisado o contexto ambiental do Projeto, descrevendo as áreas de influência direta e indireta do 

Programa, acompanhada de mapas ilustrativos; 

a.2) Deverá ser feita análise da problemática ambiental das áreas adotadas como áreas de influência indireta do 

Programa, devendo ser apresentada a existência de Unidades de Conservação e áreas relevantes para preservação 

nas áreas de influência direta e indireta do Projeto; 

a.3) Deverá ser verificada a situação do processo de licenciamento ambiental e a compatibilização do Projeto aos 

demais planos e programas em andamento nas regiões por ele atingidas identificando os riscos ambientais e medidas 

mitigadoras a fim de se verificar a sustentabilidade ambiental do Programa. 

 

b.) A análise de viabilidade econômico-financeira deverá considerar: 

b.1) Deverá demonstrar a viabilidade econômica da primeira etapa do Programa considerando os seus custos de 

implantação e operação e os benefícios das intervenções propostas. 

b.2) Deverão ser desenvolvidas análises do tipo custo-benefício ou outras equivalentes avaliando-se, dentre outros: (i) 

Custos de investimento e de operação e manutenção dos serviços; (ii) Benefícios econômicos e fiscais decorrentes da: 

implantação; (iii) Benefícios sociais; (iv) Benefícios ambientais; e (v) Outros 

b.3) Atenção especial deverá ser dada à distribuição dos benefícios e custos por grupos sociais bem como as 

repercussões fiscais do Programa. 

b.4) Deverão ser desenvolvidos também estudos especiais destinados a propor alternativas para atender a um dos 

objetivos do Programa que é a sua sustentabilidade financeira, com a proposição de mecanismos financeiros para 

assegurar a obtenção de recursos necessários para cobrir os custos de operação e manutenção. Podem-se antever, 

dessa forma, as seguintes atividades: (i) Análise dos investimentos, orçamentos e cronogramas financeiros; (ii) 

Determinação dos custos operacionais atuais e futuros, com identificação: das entidades que despenderão seus 
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recursos em administração, operação e manutenção das estruturas e serviços implantados ou desenvolvidos pelo 

Programa; e dos custos projetados durante a vida do Programa e durante o horizonte da análise; 

b.5) Identificação dos instrumentos para recuperação de custos de operação e manutenção; 

Determinação dos instrumentos tarifários e fiscais requeridos e a estimativa de receitas provenientes de outras fontes 

para a recuperação de custos. Dentre estas poderiam ser citados, por exemplo: IPTU, contribuição de melhoria, 

patrocínios com uso de incentivos fiscais existentes, eventuais compensações ambientais a serem proporcionadas por 

empreendimentos públicos ou por empreendimentos permitidos por operações urbanas, etc. Incluem-se também a 

identificação das entidades que se beneficiarão dos retornos previstos, e a avaliação dos valores destes retornos 

projetados, durante a vida do Programa e durante o horizonte da análise; 

b.6) Determinação dos retornos tarifários previstos e identificação das entidades que deverão se beneficiar destes 

retornos, e dos valores destes retornos previstos, durante a vida do Programa e durante o horizonte da análise; 

b.7) Estimativa de subsídios ao investimento e à operação futura da infra-estrutura pública implantada; e 

b.8) Estimativa de custos incrementais financeiros do Programa, inclusive dos custos de administração, operação e 

manutenção. 

c) A análise institucional deverá considerar os seguintes pontos: 

c.1) A Contratada deverá avaliar também o perfil institucional e de capacitação dos órgãos públicos e/ou agentes 

privados que venham a participar como intervenientes na execução dos componentes do Programa, propondo os 

mecanismos de gestão interinstitucionais necessários que garantam a implementação adequada das intervenções. 

d) O Manual Operativo do Programa – é documento indispensável e exigido pelo FONPLATA para o planejamento e 

contratação das obras, serviços, fornecimentos e estudos do Programa, deverá ser elaborado para a Missão de análise 

do Banco em Itabuna/BA. 

e) O Plano Anual de Aquisições – PAC – é documento indispensável e exigido pelo FONPLATA para o planejamento 

das aquisições do Programa segundo as normativas e critérios do Banco; e deverá ser elaborado para a Missão de 

análise do Banco em Itabuna/BA. 

f) O Plano Operativo Anual – POA, é documento indispensável e exigido pelo FONPLATA para o planejamento das 

aquisições do Programa segundo as normativas e critérios do Banco para o primeiro ano de desembolso, e deverá ser 

elaborado para a Missão de análise do Banco em Itabuna/BA. 

4.  DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

4.1.  Para o desenvolvimento dos serviços, objeto deste Projeto Básico, a empresa contratada deverá manter durante 

todo o período de realização do estudo, o Coordenador Técnico do trabalho fará as articulações técnicas com a equipe 

da Prefeitura e demais entidades envolvidas, através de reuniões técnicas mensais de acompanhamento, coordenadas 
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pela Prefeitura de Itabuna, e com a participação de todas as entidades envolvidas no processo de preparação do 

Programa. 

4.2. A Consultora a ser contratada deverá: 

 a) Assimilar e explorar eficientemente as informações disponíveis e os estudos existentes;  

b) Produzir dentro do escopo dos Serviços toda informação complementar e suplementar necessárias para a realização 

dos Serviços;  

c) Propor ao Contratante especificações apropriadas para os Serviços; e  

d) Propor ao Contratante especificações alternativas ou complementares nos casos em que se estime haver 

fundamento técnico, econômico, social e ambiental 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

5.1.  Para que o objeto da contratação seja atendido, é necessário o atendimento de alguns requisitos mínimos 

necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, nos termos do artigo 27, da Lei 

Federal Lei 8.666/93. 

5.2. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação de: 

5.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de  

5.2.3. Sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Cópia da Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (sócio) que atue como administrador da empresa. 

5.3. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

5.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda 

do Governo do Estado; 

5.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;  

5.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 

relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
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5.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação 

do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF. 

5.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.4. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA que será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

5.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. O proponente apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia 

reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os 

respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial. 

5.4.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do proponente, 

com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da proposta, 

caso o documento não consigne prazo de validade. 

5.4.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

5.4.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social 

5.5. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação do seguinte documento: 

5.5.1.  Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da Licitante, que comprove 

atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social compatível com 

o objeto desta licitação. 

5.5.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que inabilitará 

todas as envolvidas. 

5.5.3. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 01 (um) 

Engenheiro Civil e/ou 01 (um) Arquiteto, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, como 

Responsável Técnico de suas respectivas áreas em uma das formas a seguir: 

 

a) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

b) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
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5.5.4.    Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com 

o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 

Certidões de Acervo Técnico – CAT, dos serviços listados a seguir: 

a) Assessoria Técnica Especializada na Preparação de Programas para a obtenção de Financiamento 

Internacional junto as Agências Multilaterais de Crédito, tais como BIRD – Banco Mundial, BID – Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, CAF – Corporação Andina de Fomento, AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento, etc, 

prestados para União ou Prefeituras Municipais ou Governos Estaduais, cujo Programa tenha sido aprovado. (não 

serão aceitos Atestados de Gerenciamento e/ou Supervisão de Programas financiados por Agências Multilaterais), 

devem constar de forma explícita no Atestado o desenvolvimento, no mínimo, das atividades a seguir relacionadas: 

 Estudo de Viabilidade Institucional; 

 Estudo de Viabilidade Ambiental; 

 Estudo de Viabilidade Econômica; e 

 Serviços de acompanhamento do Mutuário nas Missões do Banco no município. 

 

5.5.5.   Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) da licitante junto aos Conselhos de Classe, tais como CREA ou CAU, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo Técnico 

– CAT dos serviços objeto da presente licitação. 

 

5.5.6.  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel 

timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como 

conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação. 

 

5.5.7.  Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o Responsável Técnico, desde que venha 

indicado o nome de ambos no documento. 

5.5.8.  Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela 

própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 

5.5.9.  Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe 

técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente 

dos serviços. 

 

5.5.10.  Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados para 

cumprimento da exigência do item 8.4.3, providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a 
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regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo 

estabelecido pela Contratante. 

 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Somente serão aceitas propostas coerentes com o objeto da licitação e que apresentem o MELHOR 

TÉCNICA e PREÇO. 

6.2. Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que apresentarem preços acima do valor 

máximo estipulado pela Administração. 

6.3. No valor total da proposta deverão estar inclusas todas as despesas para a execução completa dos 

serviços descritos no objeto e suas especificações como forma de garantir a prestação dos serviços, incluindo-se todos 

os impostos, encargos sociais e trabalhistas, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior, 

proveniente desconhecimento dessas condições. 

6.4. Quaisquer tributos, custos ou despesas, de qualquer natureza, omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer 

título, devendo o objeto ser entregue ao Município sem ônus adicional. 

7. REQUSITOS PARA PARCIPAÇÃO  

7.1. Os elementos para avaliação da capacidade técnica dos componentes da equipe técnica serão atestados por 

certificados, extratos de contrato e registros;  

7.2. Declarar ter disponibilidade de recursos, instalações e aparelhagem adequadas para a execução dos serviços 

conforme cronograma – Anexo I; 

7.3. Relacionar coordenador para a execução do trabalho técnico e dos processos participativos, com a 

correspondente caracterização da formação acadêmica e profissional e a função a que foi designado na equipe técnica 

e respectivos registros profissionais. 

7.4. Durante a execução do contrato, os profissionais indicados na proposta somente poderão ser substituídos por 

outros de igual qualificação técnica, devidamente comprovada, mediante prévia aprovação da PMI  

7.5. Comprovar serviços prestados na área de consultoria em mapeamento de riscos, comprovação de 

conhecimento aprofundado de tais questões, com destaque para os serviços que possuam características similares ao 

produto a ser contratado. 

8.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

8.1.  Será constituída Comissão para julgar as Propostas Técnicas e de Preços e classificará as licitantes pelo tipo 

de TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios definidos neste Projeto Básico. 

8.2. As propostas técnicas serão avaliadas de acordo com critérios e pontuações definidos nos itens seguintes. 

8.3. Para facilitar a elaboração pelas licitantes, bem como a análise e o julgamento por parte da Comissão, a 

Proposta Técnica deverá ser apresentada de acordo com o seguinte roteiro básico: 

a) Sumário; 
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b) Apresentação; 

c) Conhecimento do Problema; 

d) Experiência da Empresa; 

e) Experiência da Equipe Técnica; 

8.4. De forma clara, concisa e objetiva, a Proposta Técnica deverá abordar, em cada capítulo, os aspectos e 

informações que possam contribuir para melhor análise e julgamento da mesma. 

8.5. No tópico relativo ao Sumário deverá ser apresentada a estrutura da Proposta Técnica incluindo a paginação 

do início de cada capítulo e suas subdivisões. 

8.6. O tópico relativo à Apresentação deverá conter texto, em dissertação de livre formatação, objetivando 

apresentar informações relativas à Proposta Técnica e à empresa licitante. 

8.7. O tópico relativo ao Conhecimento do Problema deverá apresentar um texto de livre dissertação, apresentado 

no Formato A-4, impressas em Fonte Arial 12, em no máximo 30 (trinta) páginas, que expresse o conhecimento pleno 

das Licitantes em relação ao processo de Preparação de Programas, objeto principal desta licitação. 

8.8. As pontuações alcançarão os pontos: 

 

8.8.1. Conhecimento do Problema (CP) – 20 (vinte) pontos: As Propostas Técnicas serão analisadas e 

comparadas entre si, nos tópicos de Conhecimento do Problema mediante a atribuição de notas para o tópico avaliado, 

da qual resultará a classificação das licitantes, obedecendo-se a pontuação, conforme indicado a seguir: 

Elemento a ser avaliado 
Pontuação 

Máxima 
Conhecimento do processo de Preparação de Programas com vistas à obtenção de 

recursos internacionais junto a Agências Multilaterais de Crédito 
20,00 

 

8.8.1.1. Os textos serão avaliados pelo critério de comparação entre as propostas técnicas, sendo atribuída pontuação 

máxima para a licitante com melhor desempenho no respectivo assunto abordado e, sucessivamente, notas 

decrescentes para as demais conforme quadro a seguir: 

Ordem de classificação Pontuação Atribuída à Licitante 

1ª classificada 20,00 

2ª classificada 15,00 

3ª classificada 12,00 

4ª classificada 9,00 

5ª classificada 8,00 

6ª classificada e seguintes 7,00 

 

8.8.2.   Experiência da Empresa (EE) - 40 (quarenta) pontos; 
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8.8.2.1.  A licitante deve possuir em seu nome ou de seus Responsáveis Técnicos, na data da licitação, atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico – 

CAT’s, de acordo com os critérios considerados que comprovem a experiência da empresa: 

Elemento a ser avaliado 

N° 
Máximo 

de 
Atestados 

Pontuação 
por 

Atestado 

Pontuação 
Máxima 

Apoio à Mutuários na Preparação de Programas 
para obtenção de Financiamento Internacional 
junto às Agências Multilaterais de Crédito (*1) 

5 8,00 40,00 

 

(*1). Serão aceitos apenas os Atestados que comprovem efetivamente a execução de serviços semelhantes ao objeto 

deste Edital, ou seja, de Serviços de Apoio Técnico para a Preparação de Programas com vistas a obtenção de 

Financiamento Internacional junto as Agências Multilaterais de Crédito, tais como BIRD, BID, CAF, FONPLATA e AFD 

para Prefeituras Municipais, Governos Estaduais e para a União. Não serão aceitos atestados de Gerenciamento e/ou 

Supervisão, mesmo que tenham sido executados em Programas financiados, pois caracterizam-se por serviços 

diferentes do objeto desta contratação. 

 

8.8.3.  Experiência da Equipe Técnica Mínima (ET) – 40 (quarenta) pontos: 

Função e Qualificação 
exigida 

Elemento a ser avaliado 

N° 
Máximo 

de 
Atestados 

Pontuação 
por 

Atestado 

Pontuação 
Máxima 

Coordenador Geral: 
Engenheiro Civil e/ou 
Arquiteto (Tempo de 

graduação mínima de 10 
anos) 

Coordenação na Preparação 
de Programas para obtenção 
de Financiamento 
Internacional junto às 
Agências Multilaterais de 
Crédito. 

4 10,00 40,00 

 

8.8.3.1.  A Licitante deverá ter um Coordenador Geral, que será o elemento de ligação entre a licitante vencedora e a 

Prefeitura de Itabuna, durante a execução do contrato, e será o responsável pela integração de todos os Projetos e 

Serviços de apoio a Preparação dos Programas de Financiamento Internacional. 

 

8.8.3.2. Comprovação de que o Coordenador Geral possui vínculo de trabalho empregatício com a empresa licitante e 

onde conste ser obrigatoriamente o Responsável Técnico da empresa, sendo a comprovação feita através da 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Carteira de Trabalho assinada com a empresa; e/ou. 

b) Contrato social para identificação dos sócios; e. 

c) Certidão do CREA e/ou CAU da licitante com indicação do profissional como RT da empresa. 
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8.8.3.3.  Deverá ser apresentada a Certidão de registro de pessoa física emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome do 

Coordenador Geral, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste 

atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante. 

 

8.9.  Para o cálculo da Nota da Proposta Técnica (NT) será utilizada a fórmula abaixo: 

NT = CP + EE + ET 

Onde: 
NT = Nota da Proposta Técnica; 
CP = Conhecimento do Problema; 
EE = Experiência da Empresa; 
ET = Experiência da Equipe Técnica Mínima. 
 
8.10.  Fica desclassificada a licitante que não obtiver 50% da pontuação máxima em sua Nota Técnica (NT) mínima 
exigida, ou seja, 50 (cinquenta)pontos. 
8.11.  Para o cálculo da Nota da Proposta de Preços (NP) será utilizada a fórmula abaixo: 
 
NP = 100 x P¹/P² 
Onde: 
NP = Nota da Proposta de Preço; 
P¹ = (V° + M)/2 onde: 
V° = Valor orçado pela Prefeitura de Itabuna (Planilha de Preços Global) 
M = Média dos Preços dos Licitantes 
P² = Preço Proposto pela Licitante 
 
8.12.   A Nota de Preços será calculada considerando até a segunda casa decimal e será limitada a 100 pontos. 
8.13.  Serão automaticamente desclassificadas as Propostas de preços apresentadas fora das condições e 
especificações neste Projeto Básico. 
8.14. Na análise da Proposta de Preços: 
a) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso; 
b) Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 
8.15.  Para o cálculo da avaliação final de cada proposta será utilizada a seguinte fórmula: 
 

NF = (0,70) x NT + (0,30) x NP 

Onde: 

NF = Nota Final 

NT = Nota da Proposta Técnica 

NP = Nota da Proposta de Preços 

 
8.16. A classificação das propostas será por ordem decrescente, a partir da maior Nota Final, considerando-se os 
critérios estabelecidos neste Projeto Básico. 
 
8.17. Será considerada vencedora da presente licitação a licitante que obtiver a maior nota final (NF). 
 
8.18. Em todos os cálculos efetuados, inclusive naqueles intermediários visando a apuração das notas parciais e 
finais de cada item, os resultados devem ser indicados utilizando-se apenas duas casas decimais. 
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8.19. Em caso de empate, será considerada vencedora aquela licitante que tiver obtido a maior Nota Técnica (NT). 
 
8.20. Persistindo o empate, proceder-se-á, de imediato a sorteio na forma do art. 45 § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

9. PREÇO 

 

Estima-se o valor de R$ 971.591,06 (novecentos e setenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e seis 
centavos) para a execução dos serviços, que estão calculados com base nos preços SICRO base Outubro/2021, de 
acordo com as planilhas a seguir:  

 

 

 

PRODUTOS Valor (R$)

Relatório Conceitual do Projeto 163.687,33         

Plano de Implantação do Projeto e Quadro de Usos e Fontes 18.690,53          

Relatório de Analise Ambiental 134.047,71         

Relatório de Analise Economica-Financeira 184.697,70         

Relatório de Analise Institucional 178.624,58         

Manual Operativo 73.905,89          

POA e PAC 111.228,88         

Relatório de Andamento 2 - Missão de Pré/Negociação do Contrato 64.025,07          

Relatório Final - Cópia do Contrato Empréstimo 42.683,38          

Porcentagem (%)

VALOR DAS ETAPAS (R$) -                    

VALORES ACUMULADOS (R$) 971.591,06         

Objeto: Assessoria Técnica e apoio na Preparação  do Programa com vista a obtenção 

financiamento junto ao FONPLATA.

SECRETARIA MUNICIPAL 

Local: ITABUNA/BA
Orçamento N°.: 
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PLANILHA DE CUSTOS DE REFERÊNCIA

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 52 12 624 180,43 112.590,80

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 184 12 2.208 150,26 331.781,61

R$ 444.372,41

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 198 1 198 215,55 42.678,89

2.2 Consultor em meio ambiente 122 1 122 215,55 26.297,09

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 436 1 436 215,55 93.979,78

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira 96 1 96 215,55 20.692,79

2.5 Consultor em fortalecimento institucional 96 1 96 215,55 20.692,79

2.6 Consultor em urbanismo 296 1 296 138,41 40.969,34

R$ 245.310,69

3. R$ 103.452,46

4. R$ 178.455,50

5. R$ 971.591,06

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

COMPOSIÇÃO 01 - RELATÓRIO CONCEITUAL DO PROGRAMA/PROJETO

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 12 12 144 180,43 25.982,49

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 32 12 384 150,26 57.701,15

R$ 83.683,64

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 48 1 48 215,55 10.346,40

2.2 Consultor em meio ambiente 24 1 24 215,55 5.173,20

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 48 1 48 215,55 10.346,40

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo 48 1 48 138,41 6.643,68

R$ 32.509,67

3. R$ 17.429,00

4. R$ 30.065,02

5. R$ 163.687,33

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)
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COMPOSIÇÃO 02 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA E QUADRO DE USOS E FONTES

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 2 12 24 180,43 4.330,42

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 4 12 48 150,26 7.212,64

R$ 11.543,06

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 2 1 2 215,55 431,10

2.2 Consultor em meio ambiente 2 1 2 215,55 431,10

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 4 1 4 215,55 862,20

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo

R$ 1.724,40

3. R$ 1.990,12

4. R$ 3.432,95

5. R$ 18.690,53

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)

COMPOSIÇÃO 03 - RELATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAL

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 6 12 72 180,43 12.991,25

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 22 12 264 150,26 39.669,54

R$ 52.660,79

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 48 1 48 215,55 10.346,40

2.2 Consultor em meio ambiente 96 1 96 215,55 20.692,79

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 48 1 48 215,55 10.346,40

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo 8 1 8 138,41 1.107,28

R$ 42.492,87

3. R$ 14.273,05

4. R$ 24.621,01

5. R$ 134.047,71

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)
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COMPOSIÇÃO 04 - RELATÓRIO DE ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 6 12 72 180,43 12.991,25

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 36 12 432 150,26 64.913,79

R$ 77.905,04

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 24 1 24 215,55 5.173,20

2.2 Consultor em meio ambiente

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 96 1 96 215,55 20.692,79

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira 96 1 96 215,55 20.692,79

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo 48 1 48 138,41 6.643,68

R$ 53.202,47

3. R$ 19.666,13

4. R$ 33.924,07

5. R$ 184.697,70

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)

COMPOSIÇÃO 05 - RELATÓRIO DE ANÁLISE INSTITUCIONAL

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 6 12 72 180,43 12.991,25

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 36 12 432 150,26 64.913,79

R$ 77.905,04

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 4 1 4 215,55 862,20

2.2 Consultor em meio ambiente

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 96 1 96 215,55 20.692,79

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional 96 1 96 215,55 20.692,79

2.6 Consultor em urbanismo 48 1 48 138,41 6.643,68

R$ 48.891,47

3. R$ 19.019,48

4. R$ 32.808,60

5. R$ 178.624,58

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)
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COMPOSIÇÃO 6 - RELATÓRIO DE MANUAL OPERATIVO

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 4 12 48 180,43 8.660,83

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 12 12 144 150,26 21.637,93

R$ 30.298,76

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 24 1 24 215,55 5.173,20

2.2 Consultor em meio ambiente

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 48 1 48 215,55 10.346,40

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo 48 1 48 138,41 6.643,68

R$ 22.163,27

3. R$ 7.869,31

4. R$ 13.574,55

5. R$ 73.905,89

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)

COMPOSIÇÃO 7 - RELATÓRIO DO POA e PAC

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 6 12 72 180,43 12.991,25

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 12 12 144 150,26 21.637,93

R$ 34.629,18

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 48 1 48 215,55 10.346,40

2.2 Consultor em meio ambiente

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 96 1 96 215,55 20.692,79

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo 96 1 96 138,41 13.287,35

R$ 44.326,55

3. R$ 11.843,36

4. R$ 20.429,79

5. R$ 111.228,88

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)
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COMPOSIÇÃO 8 - RELATÓRIO DE ANDAMENTO 2 - MISSÃO DE PRÉ/NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 6 12 72 180,43 12.991,25

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 18 12 216 150,26 32.456,90

R$ 45.448,14

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento

2.2 Consultor em meio ambiente

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo

R$ 0,00

3. R$ 6.817,22

4. R$ 11.759,71

5. R$ 64.025,07

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)

COMPOSIÇÃO 9 - RELATÓRIO FINAL - CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE
1.1 Coordenador Geral 4 12 48 180,43 8.660,83

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 12 12 144 150,26 21.637,93

R$ 30.298,76

2. EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento

2.2 Consultor em meio ambiente

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira

2.5 Consultor em fortalecimento institucional

2.6 Consultor em urbanismo

R$ 0,00

3. R$ 4.544,81

4. R$ 7.839,80

5. R$ 42.683,38

Custo Unitário 
(R$/h)

Custo Total 
(R$)

Sub-Total 1.

Sub-Total 2.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2)

BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3)

TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA

EQUIPE TÉCNICA
Horas 
Mês

No. 
Meses

Total 
(horas)
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10. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
10.1. O prazo para a execução dos serviços é de 08 (oito) meses contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço. 

10.2. A vigência do contrato será de 12(doze) meses a contar da sua assinatura. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, 

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

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 

por ela propostas sejam as mais adequadas; 

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, quando couber. 

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos 

ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário; 

11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

11.9. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento 

das obrigações pela Contratada;  

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 

expedidas; 

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
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11.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

11.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

11.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

11.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

11.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra/serviço junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

11.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado 

à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto 

Básico e em sua proposta; 

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante; 

12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a 

empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte 

ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 

perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do 

FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B 

da IN SEGES/MP n. 5/2017; 
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12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições 

adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

12.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes 

o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

12.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

12.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

12.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, 

de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

12.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

12.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

12.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 

quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

12.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

12.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

12.23. Assegurar à CONTRATANTE: 

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e 

atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 

Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

12.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e 

congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de 

multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

12.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante, quando necessário; 

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

12.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço;  

12.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  

12.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

12.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função; 

12.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na 

execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

12.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

12.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, 

a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

12.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 

12.378/2010); 

12.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

12.35. Elaborar o Diário dos serviços, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações 

sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 
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12.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou 

com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

12.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução 

contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

12.38. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos 

técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou 

parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior 

execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação 

correta nos trabalhos: 

12.38.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes 

neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos 

elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre 

os diversos projetos; 

12.39. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na licitação ou a 

assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao 

edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez 

por cento do valor total do futuro contrato. 

12.40. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a 

contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração 

do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os 

técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

13.2.  A subcontratação parcial depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como 

verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista. 

13.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 
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responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

14. DO PAGAMENTO 

 
14.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura.  
14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais), deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto 
Básico. 
14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, 
de 1993.  
14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  
14.4.1. o prazo de validade;  

14.4.2. a data da emissão;  

14.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

14.4.4. o período de prestação dos serviços;  

14.4.5. o valor a pagar; e  

14.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

14.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

14.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, quando couber. 

15. REAJUSTE 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3. fraudar na execução do contrato; 

16.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.5. cometer fraude fiscal; 
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16.1.6. não mantiver a proposta. 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

16.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas 

faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

16.2.2. Multa de:  

16.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de 

atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

16.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução 

do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, 

abaixo; e 

16.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

16.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

16.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública, pelo prazo de 

até cinco anos. 

16.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

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

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

16.3. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.4. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

16.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

16.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 

recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente. 

16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

Contratante poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 

cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

16.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 

normal na unidade administrativa. 

16.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor total do 

Contrato 

1 1% 

2 2% 

3 3% 

 

Tabela 2 

Item Descrição Grau Incidência 

1 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos 

serviços/fornecimentos. 
1 Por empregado e por dia 

2 
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de 

material licitado por outro de qualidade inferior 
2 Por ocorrência 
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3 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.  3 Por ocorrência 

4 
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 
3 Por ocorrência 

5 
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de 

ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais. 
3 Por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

6 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições. 
2 Por empregado e por dia 

7 Manter a documentação de habilitação atualizada. 2 Por item e por ocorrência 

8 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 

seus empregados. 
1 Por ocorrência 

9 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO. 
2 Por ocorrência 

10 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros 

documentos necessários à comprovação do cumprimento dos demais 

encargos trabalhistas. 

2 Por ocorrência e por dia 

11 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação 

exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 
2 

Por ocorrência e por dia 

de atraso 

12 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 

solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas 

durante a análise da documentação exigida por força do contrato. 

2 
Por ocorrência e por dia 

de atraso 

13 

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus 

empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-

los. 

2 
Por empregado e por 

ocorrência 

14 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos 

nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pela unidade 

fiscalizadora. 

3 Por item e por ocorrência 

 

17.  FORMA DE PAGAMENTO 

17.1. Os serviços serão pagos conforme cronograma físico financeiro – Anexo I;  

18.  RECURSOS ORCAMENTÁRIOS  

18.1.  Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

19.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Município de Itabuna reserva-se no direito de impugnar os serviços prestados, se esses não estiverem de acordo 

com as especificações contidas neste Projeto Básico. 
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19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itabuna como único e competente para dirimir quaisquer demandas do 

presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.  

 

APROVO o presente Projeto Básico, cuja finalidade é subsidiar a contratação de todas as informações necessárias à 

prestação dos serviços, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios para 

contratação de forma clara e concisa, além de cumprir com o determinado na legislação.  

 

Itabuna-Ba, em 06 de janeiro de 2022 

 

____________________________________________________  

Sônia Maria César Fontes 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

Edição 5.045 | Ano 10
13 de abril de 2022

Página 69

Certificação Digital: ILSMPZDR-1U87M5BC-EIB9O8ZI-ULXUG0SO
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 
Condomínio Jequitibá Trade Center, av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 
45.605-905 CNPJ: 14.147.490/0001-68. 

     
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS N° 0002-2022                                                                                                      Página 58 de 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA-BA 

(Condomínio Jequitibá Trade Center, av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 45.605-905), Itabuna-BA. 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022. 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica junto à prefeitura do município de 

Itabuna/BA, visando à preparação do programa de expansão urbana e desenvolvimento econômico do município de 

Itabuna/BA junto ao FONPLATA – Fundo Financeiro Para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. 

 

Em referência a publicação da TOMADA DE PREÇO 0002/2022, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA 

para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada (CARIMBADO – CNPJ), 

com Firma Reconhecida e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO também devidamente assinado, 

Carimbado (CNPJ). 

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor 

global do orçamento dos serviços, indicado no Edital da licitação em referência é “R$” 
(__________________________________) e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de 

_________ (____________________________________________) dias corridos. 

Declaramos expressamente que: 

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta 

Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura, (Anexo II); 

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de ______ (________________________) dias, contados da sua 

apresentação e abertura; 

c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a 

equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos 

serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde 

que assim exija a Fiscalização da Prefeitura; 

d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as 

recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita 

realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura. 

 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO 

os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários. 

 

Cidade, ___ de ________________ de 20xx. 

 (nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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EQUIPE TÉCNICA 
Horas 

Mês 

No. 

Meses 

Total 

(horas) 

Custo Unitário 

(R$/h) 
Custo Total (R$) 

1. EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE           

1.1 Coordenador Geral 52 12 624     

1.2 Técnico de Nível Superior Pleno 184 12 2.208     

Sub-Total 1. R$   

     
  

2. EQUIPE DE CONSULTORES           

2.1 Consultor em Infra-estrutura de saneamento 198 1 198     

2.2 Consultor em meio ambiente 122 1 122     

2.3 Consultor em Infra-estrutura viária 436 1 436     

2.4 Consultor em avaliação economica-financeira 96 1 96     

2.5 Consultor em fortalecimento institucional 96 1 96     

2.6 Consultor em urbanismo 296 1 296     

Sub-Total 2. R$   

     
  

3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (15% dos itens 1 e 2) R$   

     
  

4. BDI  (22,50% dos itens 1, 2 e 3) R$   

     
  

5. TOTAL ASSESSORIA TÉCNICA R$   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 5.045 | Ano 10
13 de abril de 2022

Página 72

Certificação Digital: ILSMPZDR-1U87M5BC-EIB9O8ZI-ULXUG0SO
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 
Condomínio Jequitibá Trade Center, av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 
45.605-905 CNPJ: 14.147.490/0001-68. 

     
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS N° 0002-2022                                                                                                      Página 61 de 82 
 

ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, declara, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório TP 0002/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Data e Local 

 

 

 

_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº. 0002/2022 

TIPO – MELHOR TÉCNICA E PREÇO 

 

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA, VISANDO À PREPARAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO 

URBANA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA JUNTO AO FONPLATA – FUNDO 

FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA. 

 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de seu 

representante legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF 

nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

Sim(  )                   Não (  ) 

 

Município de __________________, data de _____________ 

 

 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte.  

 

PROCESSO LICITATÓRIO  

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº. 0002/2022 

TIPO - MELHOR TÉCNICA E PREÇO 

 

OBJETO – Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica junto à prefeitura do município de 

Itabuna/BA, visando à preparação do programa de expansão urbana e desenvolvimento econômico do município de 

Itabuna/BA junto ao FONPLATA – Fundo Financeiro Para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO nº 0002/2022, promovido pela 

Prefeitura Municipal de Itabuna-BA, marcado para às xx:xx horas do dia xx/xx/2022, que a firma (nome completo) – 

CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no ( endereço completo), por mim representada, atende os requisitos 

previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e alterações posteriores.  

 

Cidade, ___ de ___________ de 20xx. 

 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII - Modelo de Declaração de visita técnica e conhecimento do local dos serviços 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL  

REF.: VISITA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2022.  

 

Em cumprimento ao edital de licitação da Tomada de Preços n° 0002/2022, declaramos para os devidos fins, que a 

empresa: ______________________________________________, com sede na ____________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, através de seu(s) responsável(eis) técnico(s) – o(s) 

engenheiro/arquiteto(s) OU por meio do representante o(s) Sr(s).______________________________, devidamente 

credenciado(s) e munido(s), da(s) Carteira(s) do CREA/CAU ou RG n.º 

________________________________________, visitou o(s) local (is) onde serão executados os serviços, tendo 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta 

licitação, estando ciente das sanções factíveis de serem aplicadas.  

 

 

 

XXXXXX, __ de _____ de 2022.  

 

Nome e assinatura do responsável técnico da Prefeitura Municipal de Itabuna - FACULTATIVO  

 

 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
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ANEXO VIII – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº. 0002/2022 

TIPO - MELHOR TÉCNICA E PREÇO 

 

OBJETO – contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica junto à prefeitura do município de 

Itabuna/BA, visando à preparação do programa de expansão urbana e desenvolvimento econômico do município de 

Itabuna/BA junto ao FONPLATA – Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. 

. 

 

 

 ___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no 

(a)__________________________  

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no 

procedimento licitatório referenciado.  

 

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de 

conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos 

elencados no Edital da licitação referenciada.  

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa 

plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

Cidade, ___ de ___________ de 2022. 

 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO IX – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

 

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no 

(a)__________________________  

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor 

efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Itabuna, exercendo funções 

técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.  

 

Cidade, ___ de ___________ de 2022. 

 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO X - Minuta do Contrato 

 

 

Termo de Contrato de execução de serviços que 

entre si fazem o MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA e a 

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

CONTRATO Nº _____/20xx 

 

O MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA, entidade jurídica de direito público interno, com sede a com sede na com sede 

Avenida Princesa Isabel, 678 São Caetano, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

sob o nº 14.147.490/0001-68 - Fones (XX) XXXX-XXXX, nesse ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 

XXXXXXXX, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n° XXXXXXX e portador da Carteira de Identidade nº XXXXXX, 

doravante denominado de MUNICÍPIO e, de outro lado a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica 

de direito privado, com sede (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ/MF sob nº. XX.XXX.XXX/XXX-XX, a seguir 

denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contratação de execução de serviços, 

devidamente autorizado mediante TOMADA DE PREÇO nº 0002/2022 e Processo Administrativo nº 0075156, Tipo 

Técnica e preço por empreitada por preço unitário, que se regerá pela com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e 

demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições 

seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.1. O contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica junto à 

Prefeitura do Município de Itabuna/BA, visando à Preparação do Programa de Expansão Urbana e Desenvolvimento 

Econômico do Município de Itabuna/BA junto ao FONPLATA – FUNDO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA BACIA DO PRATA. 

1.1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Projeto Básico, Edital da TOMADA DE 

PREÇO nº 0002/2022, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

1.1.3. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto 

básico. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. O serviço será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 
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2.2. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos 

anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 

projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 

13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1. O serviço será executado no município de ITABUNA - BA. 

3.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 08 (oito) meses, tendo início a partir da data de emissão da Ordem de 

Serviço ou documento equivalente. Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato. 

3.2. A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas 

necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle dos serviços, não se aplicando, a partir da assinatura do 

contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de 

formação do preço. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais 

e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste 

Projeto Básico e em sua proposta; 

4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

4.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

4.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

4.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante; 

4.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a 

empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês 

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
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Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 

10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

4.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

4.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições 

adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

4.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes 

o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

4.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

4.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

4.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, 

de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

4.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

4.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

4.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

4.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

4.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

4.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
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satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

4.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.23. Assegurar à CONTRATANTE: 

4.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

4.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida 

e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos 

por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 

Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante, quando necessário; 

4.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

4.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço;  

4.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  

4.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

4.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência 

neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

4.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na 

execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

4.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário 

for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

4.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 

e 12.378/2010); 

4.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

4.35. Elaborar o Diário dos serviços, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações 

sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de 
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trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem 

como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

4.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos 

ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

4.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução 

contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o 

caso:  

4.38. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos 

técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou 

parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior 

execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 

aplicação correta nos trabalhos: 

4.38.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes 

neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento 

dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas 

interferências entre os diversos projetos; 

4.39. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na licitação ou a 

assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos 

anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato. 

4.40. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a 

contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do 

serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela 

elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, 

se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os 

serviços contratados. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de 
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acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.2. A subcontratação parcial depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como 

verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista. 

6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto 

da subcontratação. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 

8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na 

execução do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do 

serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais 

vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com 

as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos; 

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

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

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

8.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX). 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
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incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto contratado. 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 05% (Cinco por cento) do valor total do 

contrato, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data da celebração do contrato, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 

9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b. Seguro-garantia; ou 

c. Fiança bancária. 

9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes 

da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da 

correspondente proposta. 

9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na conta corrente nº. xxxx, agência xxxx, Banco 

xxxxx – cidade XXXXXXXXX-BA, mediante depósito identificado a crédito da Contratante. 

9.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

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. 

9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do 

contrato. 

9.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios 

do artigo 827 do Código Civil. 

9.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou 

renovada nas mesmas condições. 

9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado 

no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

9.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a 

garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos 

eventuais valores devidos à Contratante. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 
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10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser 

prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

11.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA.  

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos: 

11.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a 

CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 

cálculo detalhada. 

11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no 

Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante 

aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços 

entendidos como críticos. 

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de 

matrícula junto à Previdência Social. 

11.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal 

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

11.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 

medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para 

avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos 

florestais de comprovada procedência legal. 

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços 

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

11.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

11.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
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apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

11.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, 

que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 

Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 

vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 

Administração. 

11.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da 

Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao 

artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

11.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às 

suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 

Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na 

agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

11.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

11.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, 

que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita 

informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação 

dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

12.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

Edição 5.045 | Ano 10
13 de abril de 2022

Página 87

Certificação Digital: ILSMPZDR-1U87M5BC-EIB9O8ZI-ULXUG0SO
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 
Condomínio Jequitibá Trade Center, av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 
45.605-905 CNPJ: 14.147.490/0001-68. 

     
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS N° 0002-2022                                                                                                      Página 76 de 82 
 

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a 

lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde 

que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e 

somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou 

fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

12.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-

se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja 

comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

12.2.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, 

de 2002). 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS 

13.1. Eventualmente, os preços referentes aos objetos contratados poderão ser reajustados se ultrapassado um ano da 

data da apresentação da proposta, para manutenção das suas condições efetivas, com base no Índice Nacional de 

Custo da Construção, com fulcro no art. 37, XXI, da Constituição Federal e nos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93; 

13.2. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão; 

13.3. Havendo comprovado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preço pactuado, para mais ou para menos, nos 

termos fixados nos arts. 57, § 1º, 58, § 2º e 65, II, “d”, e § 5º e § 6º, todos da Lei nº 8.666/93. 
13.4. No caso de desequilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar concreta e objetivamente o quantum do 

impacto negativo na economia contratual. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 

Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Órgão: 1080 Secretaria de Planejamento 

Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Planejamento 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 

Fonte: 00 Recursos Ordinários 

 

14.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à 

conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas 
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determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 

15.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária 

para o acompanhamento e controle da execução dos serviços. 

15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade 

da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

15.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em 

desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

15.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da 

fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas 

por escrito. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento). 

16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites 

de alteração acima estabelecidos. 

16.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do 

art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei n° 12.465, de 2011). 

16.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas 

elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global 

estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 

1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011). 

16.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por 

profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do 

cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos 

de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011). 
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16.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, 

fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, à 

penalidade de: 

a. Multa moratória de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, 

até o limite de 30 (trinta) dias. 

17.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 

as outras sanções cabíveis. 

17.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no 

contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

penalidades de: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto 

da contratação; 

b. Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratação; 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Itabuna-BA pelo prazo de até dois anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 

87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª 

Câmara do TCU. 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

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

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima 

estabelecidas. 

17.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de 

inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta 

licitação: 

17.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

tributos; 

17.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
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17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 

recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 

da União e cobrados judicialmente. 

17.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

17.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

18.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:  

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, 

nos prazos estipulados;  

IV. o atraso injustificado no início do serviço;  

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;  

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores;  

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;  

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;  

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do 

Contrato;  

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o Contrato;  

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do 

limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;  

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
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que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses 

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a 

situação;  

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, 

fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas 

obrigações, até que seja normalizada a situação;  

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;  

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;  

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis.  

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.  

18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII desta cláusula;  

18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

18.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente.  

18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 

a:  

18.5.1. devolução da garantia; 

18.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para 

ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos 

créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas 

neste instrumento.  

18.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

18.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.7.3. Indenizações e multas. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e alterações da Lei complementar 147/2014, e na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO 

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto 

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de ITABUNA, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.  

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam 

o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.  

 

ITABUNA- BA, ____ de _______________ de 20xx. 

 

 

MUNICÍPIO DE ITABUNA 

REPRESENTANTE –  AUGUSTO NARCISO CASTRO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE - ____________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO X – Recibo de retirada de edital 

TOMADA DE PREÇO nº 0002/2022 

 

 

RAZÃO SOCIAL________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº______________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO___________________________________________________________ 

 

E-MAIL:___________________________________TEL: (  )____________ 

 

CIDADE______________________ESTADO_________________________________ 

 

PESSOA PARA CONTATO_______________________________________________ 

 

Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Itabuna nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação 

acima identificada. 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de 

retirada do edital e remetê-lo ao Setor de Licitações pelo e-mail: itabunalicita@gmail.com.  

 

 

 

 

_______________________ - __, _____de______________de 20xx 

 

 

__________________________ 

Assinatura 

 

A não remessa do recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, todavia não impede a participação do mesmo no 

certame. 
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