
 

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº029/2018 
LICITAÇÃO Nº 041/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº072/2018 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede à Av.Luis Eduardo Magalhães, s/n – 
Centro – São Félix do Coribe – BA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.430.951/0001-30, através 
da Secretaria de Administração e Finanças, torna público a licitação nº041/2018, Edital 
029/2018, o recebimento e abertura das propostas será no dia 18 de julho de 2018, às 9:00 
horas, na sala de licitação, sede desta Prefeitura, execução indireta, empreitada por preço 
unitário, do tipo de licitação menor preço, na forma das Leis Federal de nº10.520/2002, LC 
nº123/2006, 147/2014, Dec.nº3.555/2000, e 8.666/93, com as alterações impostas pela Lei 
8.883/94, 9.648e 12.349/2010, 12.440/2011, Licitação Pública. Edital completo e seus 
anexos à disposição dos interessados no período de 05 a 18.07.2018, das 8:00 às 14:00hs, 
no prédio desta Prefeitura, à Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n, Centro – São Félix do 
Coribe – BA. Maiores informações no telefone (77-3491-1241)-(2921), e-
mail:prefeiturasfc.licita@gmail.com. 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto desta licitação contratação de serviços técnicos especializados de arquiteto,  
na elaboração de projetos arquitetônicos de futuras obras de prédios públicos do ensinbo 
básico, e praças públcas  deste município, conforme planilha orçamentária anexa. 
 
1.2 - A licitação será subdivida em itens, conforme planilhas constantes do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 
interesse. 
 
1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por unitário, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
1.4 Esta licitação é exclusivamente para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos da LC 123/2006, alterada pela LC147/2014.  
 

     1.5 Os serviços serão executados de forma parcelados, de acordo a necessidade das 
Secretaria desta Prefeitura. 
 

 
2.DOS PARTICIPANTES 
 
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
Edital e seus Anexos. 
 
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas que:  
 
2.3 Encontra-se com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; 



 

 
 

 

 

 
2.4 Em dissolução ou em liquidação;  
 
2.5 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 III, da Lei n.° 8.666/1993; 
 
2.6 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com este Município, nos termos do 
artigo 7° da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores; 
 
2.7 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; 
 
2.8 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
 
2.9 Que estejam reunidas em consórcio; 
 
2.10 Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
2.11 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
n.º 8.666/1993. 
 
2.12 Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
2.13 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 
 

3.DO CREDENCIAMENTO 

3.1- Na data, horário e local estabelecidos neste Edital, em sessão pública, será realizado o 
procedimento licitatório, com a participação dos representantes legais dos licitantes. 
      
3.2 - Quando o licitante se fizer representar por sócio ou dirigente, ou empresário individual, 
este deverá apresentar cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou ato de investidura 
dos representantes legais, juntamente com cópia autenticada do documento de RG 
(identidade) ou outro equivalente, na forma da lei. 
 
3.3 - Quando o licitante se fizer representar por procurador, este deverá apresentar os 
seguintes documentos:  
 
3.4 – Procuração pública, ou, particular reconhecida firma, com cópia autenticada do Rg. 
(identidade) ou outro equivalente na forma da lei, dando-se amplos poderes de decisão do  
credenciado inclusive interpor e desistir de recursos na licitação, apresentando a 
documentação de habilitação e proposta da empresa licitante.   
 
3.5 – O representante deverá apresentar cópia autenticada por cartório competente do 
Rg.(identidade), ou outro na forma da lei, dos sócios da empresa que dar a respectiva 
procuração.  
 



 

 
 

 

 

3.6 – A procuração ou o documento de credenciamento deverão ser entregues em 
envelope próprio e separado, no ato da entrega dos envelopes habilitação e proposta 
financeira, devendo ser apreciado antes da abertura dos mesmos. 
 
3.7 - No caso de representante de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada a 
prova de permanência legal no país. 
 
3.8 - Será admitida a participação de apenas um representante de cada empresa licitante, o 
representante deverá comparecer as reuniões marcadas pelo Pregoeiro; 
 
3.9 - Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificação de todos os 
licitantes, não será permitida a participação de retardatários. 
 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a 
fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

45.2 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme art.4º Inciso VII da 
Lei 10.520/20002, (conforme modelo anexo); 

4.3 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso 
(conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na 
Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 
147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016; 

4.4 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer 
das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.° 123/2006, não poderá 
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá 
apresentar a respectiva declaração. 

4.5 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução 
Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo, 
sob pena de desclassificação da proposta; 

4.6 Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL N.º 029/2018 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

CNPJ N.°XXXX 

ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 



 

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL N.º 029/2018 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

CNPJ N.° XXXX 

 
4.7 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 01 (uma) hora 
antes da abertura da sessão pública. 

4.8 Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Equipe de Pregão Presencial, com a seguinte identificação: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL EDITAL N.º 029/2018 

 

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

4.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste Edital. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 A proposta de preços, 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 licitante ou seu 
representante, deverá conter: 
 
5.2 As características do objeto de forma clara e precisa, as procedências e demais dados 
pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência. 
 
5.3 Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as necessidades 
constantes do Termo de Referência. 
 
5.4 No preço cotado deverão estar incluídos todos os serviços e insumos que o compõem, 
tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam 
na contratação do objeto.  
 
5.5 Prazo para execução dos serviços, conforme parâmetro máximo do Termo de 
Referência. 
 
5.6 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da sua apresentação. 
 



 

 
 

 

 

5.7 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

6.DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

6.3 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

6.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

7.DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

7.2 O lance deverá ser ofertado pelo menor valor unitário. 

7.3 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 

7.4 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.5 Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa 
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, 
da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 
147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016, regulamentada pelo Decreto n.º 6.204, de 
2007. 

7.6 O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira 
colocada não seja uma ME/EPP. 

7.7 As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito 



 

 
 

 

 

de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos. 

7.8 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

7.9 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido 
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes 
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.  

7.10 Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor 
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 
oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, 
prevalecerá a classificação inicial. 

7.11 Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 
final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 
primeiro lugar. 

7.12 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no artigo 3º, §2º, da Lei n.º 8.666/1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País.  

7.13 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

7.14 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não 
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.15 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006, o Pregoeiro 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 por ele recebidas, 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.° 123/2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em 
caso de início de atividade no exercício considerado. 

8.2 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.° 123/2006. 

8.3 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 
Pregoeiro 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, com a conseqüente 
recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes. 

8.4 Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento 
das especificações do objeto. 

8.5 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

8.6 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificado, o 
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.7 Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

8.8 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

8.8 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

8.8.1 Da Participação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme art.43, da 
LC 147/2014:   
 
8.8.2 - VIII § 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art43%C2%A71.


 

 
 

 

 

8.8.3 - IX “Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica 
e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado 
e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier 
legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à 
microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.” (NR) 
 
8.8.4 - X Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: 
 
8.8.5 - XI - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de 
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
 
8.8.6 - XII - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e 
serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
 
8.8.7 - VIII - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
8.8.8 Será considerado vencedor desta licitação o licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações deste Edital e oferecer o menor preço unitário. 
 
 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 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: 

9.2 A consulta aos cadastros poderá ser 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. 

9.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

9.4 Não sendo possível a verificação dos cadastros, no momento da sessão, seja por qual 
motivo for, a verificação poderá ser realizada posteriormente, antes da assinatura do 
contrato ou emissão de ordem de serviço, em havendo alguma restrição o licitante será 
inabilitado, fato este que incorrerá em reabertura da sessão para continuidade, e 
aproveitamento de todos os atos suscetíveis de aproveitamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art48.


 

 
 

 

 

9.5 Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar será verificada. 

9.6 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão 
da imprensa oficial. 

9.7 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

9.8 DOCUMENTAÇÃO RELATIVO A HABILTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: 
9.8.1 A documentação consistirá em: 
9.8.1.1 – Diploma na área específica, se houver, pós-graduação, certificados, e currículos; 
9.8.1.2 - Registro ou inscrição no conselho de classe competente na área específica;  
9.8.1.3 – Rg e CPf,  
9.8.1.4 – Declaração que cumpre o disposto do art.7º da Constituição Brasileira, que não contrata 
menor, nos termos da legislação. 
9.8.1.5 – Declaração de idoneidade; 
9.8.1.6 Declaração que contribui com o desenvolvimento sustentável brasileiro; 
9.8.1.7 Declaração de ciência de requisito de habilitação;  
9.8.1.8 A documentação retro mencionada poderá ser apresentada em original, por cópia  
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicada na impresna.  
9.8.1.9 - A documentação relativo a regularidade fiscal, se for o caso, será apresentado na assinatura 
do contrato.  
 
10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVO A HABILITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA: 
 
10.1 - HABILITAÇAO JURÍDICA - A documentação consistirá em: 
10.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
10.1.2 – Cédula de identidade, cópia autenticada em cartório competente;  
 
10.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
10.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
 
10.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 
competente. 
 
10.2 - REGULARIDADE FISCAL - A documentação consistirá em: 
 
10.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
10.2.2 – Cópia do CPF autenticada por cartório competente; 
 
10.2.3 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
à sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 



 

 
 

 

 

10.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão negativa de débito, em 
conjunta com o INSS, Faz.Nacional, e Receita Federal),  
 
10.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (certidão negativa de débito estadual); 
 
10.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (certidão negativa de débito municipal) do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
10.2.7 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
10.2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelo Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor. www.tst.jus.br. 
 
10.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A documentação consistirá em: 
        
10.3.1 - Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CAU-BA), da empresa 
licitante e de seu técnico responsável, compatível com o objeto deste Edital; 
 
10.3.2 A licitante sediada em outro estado da federação que vier a ser declarada vencedora do 
certame deverá providenciar o visto de seu registro ou inscrição no respectivo conselho (Firma), e 
(Responsável Técnico) para fins de contratação.  
 
10.3.2.1 - Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa ou do profissional detentor de 
acervo expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, de serviços similares, de porte 
e complexidade ao objeto desta licitação, em um ou mais atestados. 
 
10.3.3 - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da 
documentação e proposta, profissional de nível superior, arquiteto, devidamente registrado no CAU, 
para execução do objeto deste edital; 
 
10.3.4 - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
10.3.5 - colaborador permanente; 
10.3.6 - O Sócio;  
10.3.7 - O colaborador detentor de contrato de prestação de serviço; 
 
10.3.8 – A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de "ficha ou livro de registro de 
empregado", ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao 
quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do 
contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração 
de contratação futura do profissional responsável, acompanhada de anuência deste, e sua 
indicação para coordenar a obra objeto desta licitação. 
 
10.3.9 - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato 
constitutivo da mesma e certidão emitida pelo o conselho, devidamente atualizada. 
 
10.3.10 - Diploma, pós-graduação, certificados, e currículos na área afins, do responsável ténico. 

 
10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - A documentação consistira em: 
           
10.4.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, observando a data de 
validade; 

 



 

 
 

 

 

10.5 Documentos Complementares  
 
10.5.1 Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 
 
10.5.2 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei n.º 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 2002, conforme 
modelo anexo a este Edital; 
 
10.5.3 Declaração de Trabalho Forçado e Degradante, conforme disposto nos incisos III e 
IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988; 
 
10.5.4 Declaração de Aparelhamento Técnico, somente para as pessoas jurídicas; 
 
10.5.5 Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, sede da empresa 
licitante; 
 
10.5.5.1 Declaração que contribui com o desenvolvimento sustentável brasileiro, 
 
10.5.6 O licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral - CRC, em 
situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará 
dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido 
cadastro que estejam validados e atualizados. 
 
10.5.7 Qualquer licintante interessado poderá participar deste licitação, independente de 
está cadastrada ou não. 
 
10.5.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
10.5.9 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 
 
10.5.10 Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades 
emissoras de certidões por sítios oficiais. 
 
10.5.11 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
10.5.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
 
10.5.13 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação. 



 

 
 

 

 

 

10.5.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 

10.5.15 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

10.5.16 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

10.5.17 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização 
fiscal para a abertura da fase recursal. 

10.5.18 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.° 
8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.5.19 Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem 
ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes 
presentes. 

11 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

11.2 A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.3 A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento. 

11.4 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 



 

 
 

 

 

11.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, dentre outras: marca, 
modelo, tipo, fabricante, etc., vincula a Contratada. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 

licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante 
poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do 
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

12.3 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

12.4 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

12.5 O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6 Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

14 DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

14.1 Os serviços a serem contratados terá o prazo de execução de 12(doze) meses, a 

contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art.57, inciso II da 
Lei 8.666/93, mediante manifestação das partes. 

14.2 O contrato a ser firmado terá o prazo de vigência de 06(seis) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do Art.57, inciso II da Lei 
nº8.666/93 e suas cominações posteriores, firmando-se para tanto, termos aditivos ao 
pacto original, desde que as partes se manifestem com antecedência. 



 

 
 

 

 

14.3 O licitante vencedor da presente licitação terá a carga horária, in loco, no interior e 
sete deste município, será remunerado por hora trabalhada, em conformidade com a 
legislação vigente. 

15 DO PREÇO 

15.1 Os preços inicialmente contratados poderão ser atualizados observando o período 
mínimo de 12(doze) meses, após esse tempo os preços poderão ser atualizados mediante 
índice do IPCA, divulgado pela a FGV, ou outro equivalente oficial.  
 
15.2 A manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato 
imprevisível, ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato. 
 
15.3 Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada 
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, 
inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93; 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital, na Ata na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

17 DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos neste edital e no 
Termo de Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

18 DO PAGAMENTO 

18.1 O pagamento será efetuado mensal conforme medição, após a emissão da Planilha 

de Medição, aprovada pela Secretaria de Obras e Infraestrutra, e mediante a apresentação 
do respectivo documento fiscal emitido pela Contratada, preenchido corretamente sem 
rasuras e entrelinhas, apresentando comprovantes das quitações do efetivo pagamento 
dos encargos sociais, certidões negativas do INSS, FGTS, e Trabalhistas, Estadual e 
Municipal. 
 
18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados a partir do início do mês subseqüente ao vencido, com a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei n.º 8.666/1993; 

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

18.4 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 



 

 
 

 

 

18.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
à contratação, ou, ainda, 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. 

18.6 Antes do pagamento, a Contratante poderá fazer consulta Certificado de Registro 
Cadastral - CRC, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e 
juntado ao processo de pagamento. 

18.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.  

18.8 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da 
Lei Complementar n.º 123/2006, 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.  

18.9 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. 

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

18.11 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

18.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a 
data do efetivo pagamento 



 

 
 

 

 

VP = Valor da Parcela em atraso 

18.13 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 n.º 8.666/1993. 

18.14 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. 

18.15 As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa Municipal e cobradas 
judicialmente. 

18.16 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

18.17 A cada recebimento de Nota Fiscal o Município verificará a manutenção dos 
requisitos de habilitação para comprovação da regularidade e a manutenção das condições 
habilitatórias constantes do instrumento convocatório, bem como a regularidade perante 
este Município. 

 
18.18 A Contratada não poderá suspender o fornecimento por motivo relacionado à 
pendência de pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de bens 
necessários e inerentes ao funcionamento da administração. 

 

19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

UO: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Dotação: 04.122.0040.2004 - Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças 

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 01 

 

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

UO: 0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Dotação: 12.122.0042.2007 - Manutenção dos Serv. Administrativos - Sec. da Educação 

Dotação: 12.361.0042.2009 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico 

Dotação: 12.365.0041.2008 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 01 

 

UO: 0701 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 



 

 
 

 

 

Dotação: 04.122.0040.2025 - Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura 

Dotação: 15.451.0011.2049 - Manutenção de Logradouros, Praças e Jardins 

Dotação: 17.512.0008.2048 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana 

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa  

20 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520/2002, a 
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

20.2 Não assinar o contrato, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, 
quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

20.3 Apresentar documentação falsa; 

20.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.5 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

20.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

20.7 Cometer fraude fiscal; 

20.8 Fizer declaração falsa; 

20.9 Ensejar o retardamento da execução do certame. 

20.10 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

20.11 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

20.12 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do CRC, 
pelo prazo de até cinco anos; 

20.13 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

20.14 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 

20.15 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 n.º 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784/1999. 

20.16 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. 



 

 
 

 

 

20.17 As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas 
judicialmente. 

20.18 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

21 - DAS PENALIDADES: 

21.1 A contratada inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a 
saber: 
 
21.2 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) 
do valor contratado.  
 
21.3 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades 
nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
 
21.4 - I advertência;  
 
21.5 - II multa de 10%(dez por cento) do valor do contrato, 
 
21.6 – III suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
 
21.7 - IV 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 aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
21.8 A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública será proposta ao Secretário de Administração, quando constatada 
as situações indicadas neste item. 

22.0 - DA RESCISÃO: 
22.1 - A rescisão do presente contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a 
outra com antecedência de 30(trinta) dias, poderá ocorrer da seguinte forma:  
 
22.2 - amigável – por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da Licitação, 
desde que haja conveniência para Administração; 
 
22.3 - Administrativa – por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos I a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei nº 8.666/93; 
 
22.4 - Judicial – nos termos da legislação processual;  



 

 
 

 

 

 
22.5 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, predispõe o Art.77 da lei 
nº 8.666/93, e suas cominações. 
 

23.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 

23.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas. 

23.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações 
no Edital. 

23.4 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. 

23.5 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 subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

23.6 É facultada ao Pregoeiro ou à 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. 

23.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

23.9 existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

23.10 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. 

23.11 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. 



 

 
 

 

 

23.12 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. 

23.13 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. 

23.14 As normas que disciplinam este Pregão 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. 

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

23.16 O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço 
Rua Bandeirantes, 285, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis, no horário 
das 08hs00min às 12hs00min. O Município irá fornecer a íntegra do edital e seus anexos 
de forma gratuita, bastando apenas o preenchimento do formulário de Protocolo de 
Recebimento. 

23.17 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, 
do Decreto Municipal n.º 077 de 2009 e n.º 011 de 2011, da Lei n.º 8.078 de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações promovidas 
pela Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016, e da Lei n.º 8.666 
de 1993, subsidiariamente. 

23.18 O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o da Seção Judiciária de 
Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

23.19 São partes integrantes do presente edital os seguintes anexos, conforme abaixo 
relacionados. 
Anexo I – Orçamento Básico  
Anexo II – Termo de Referência  
Anexo III – Modelo de Proposta  
Anexo IV – Declaração de Idoneidade  
Anexo V – Declaração que não empresa menor  
Anexo VI – Declaração de Requisito de habilitação 
Anexo VII – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
Anexo VlII – Carta de Credenciamento  
Anexo IX – Declaração de aparelhamento de pessoal técnico   
Anexo X – Declaração que contribui com o desenvolvimento sustentável brasileiro. 
 

São Félix do Coribe - BA, 18 setembro de 2018. 

 
 

Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira  
Prefeito Municipal  

 
Benjamin Francisco Dourado 

Pregoeiro  



 

 
 

 

 

 
 
 
 
Anexo - I 

Planilha de orçamento básico 

 
 

Item Descrição dos Serviços Unid Quant V.Unit V.Total 

01 Contratação de serviços especializados 
de arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de 
prédios públicos do ensinbo básico 
deste município 

H 280 150,00 42.000,00 

02 Contratação de serviços especializados 
de arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de 
prédios e praça públicas  deste 
município.  

H 250 150,00 37.500,00 

Total..........................................................................................................R$ 79.500,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
Anexo III 

 
PROPOSTA DE PREÇOS  

 
 
_________cidade - BA, ___de setembro de 2018. 
 
A 
Prefeitura Mun.de São Félix do Coribe  
Att.:  Pregoeiro  
 

Pregão Presencial nº029/2018 
 
OBJETO: Serviços técnicos especializados, para este município, conforme planilha orçamentária 
em anexo: 

  
 

Item Descrição dos Serviços Unid Quant V.Unit V.Total 

01 Contratação de serviços especializados de 
arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de prédios 
públicos do ensinbo básico deste município 

H 280   

02 Contratação de serviços especializados de 
arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de prédios e 
praça públicas  deste município.  

H 250   

Total..........................................................................................................R$  

 
 
 
Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de execução dos serviços: 12 meses 
Condições de Pagamento: mensal conforme medição. 

 
 

DECLARAÇÕES 
 
Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas as despesas, diretas e 
indiretas, equipamentos, mão-de-obra, impostos, contribuições e aquelas pertinentes a legislação 
trabalhista e fiscal, taxas e emolumentos junto a órgãos públicos municipais, estaduais e/ou 
federais, decorrentes da execução dos serviços, ou qualquer outro custo que venha a incidir. 

 
 
 

(Carimbo e assinatura do representante legal) 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

 
Anexo - IV 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

A empresa _________________, através de seu represente legal, declara para os devidos fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento da licitação, sob a modalidade de Pregão Presencial Edital 

nº029/2018, instaurada pelo Município de São Félix do Coribe, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe ou Poder Público, em qualquer esfera. 

Confirmamos a presente declaração; 

 

 

 

_____________- BA, ___de ___ de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Anexo – V 

 

MODELO DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

 
 

A 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe 
Equipe de Pregão Presencial 
 

 
 

 
A empresa ........................................................................................, inscrita  no CNPJ 

n.º.........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º ................................., DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 05 de setembro 

de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

nem menor de dezesseis anos. 

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

 

 
     XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2017. 

 
______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.º........................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

Anexo - VI 

 

DECLARAÇÃO  

 

A empresa ________declaramos para os devidos fins sob pena da lei, na qualidade de proponente do 

procedimento da licitação, sob a modalidade de Pregão Presencial Edital nº029/2018, instaurada pelo 

Município de são Félix do Coribe, que estamos cientes que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 

e entregamos os envelopes com o objeto oferecido referente o edital. Conforme determina o Art.4º Inciso VII, 

da Lei 10.520/2002. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos. 

 

 

 

Cidade - uf, _____de _____ de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carimbo e assinatura do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
Anexo – VII 
                                                 MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP 
 

 
 

A 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe 
Equipe de Pregão Presencial 
 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 
 
(razão social da empresa)................................... inscrita no CNPJ n.º...................................., por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º ......................... e do CPF n.º............................., DECLARA, para fins do disposto no 

Edital, as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 

data, é considerada:  
 

(      ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006; 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 

de 14/12/2006. 

(   ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme § 1º do art. 18-A da Lei Complementar n.º 
123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no § 

4º, do art. 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

     XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 
 

______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.º........................................ 

 
Obs.: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
Anexo VIII 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº029/2018 
 
 
 

A 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe 
Equipe de Pregão Presencial 
 
 
 
A empresa, com sede à Rua _________  nº ______, Centro, cidade ___________ - BA, Inscrita no 

CNPJ nº ________, credencia o Srº (ª) ____________ portador(a) do RG nº .................SSP/......, 

para representá-la perante a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, na abertura da Licitação 

Modalidade Pregão Presencial n.º029/2018, podendo inclusive, interpor e desistir de recursos em 

todas as fases da mesma. 

 
 
 

Cidade – uf,___ de ________ de 2018 
 
 

                           
 
(Carimbo e assinatura do representante legal) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
Anexo - II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2018       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“prestação de serviços técnicos especializados” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Félix do Coribe – Ba, junho de 2018 
 
 



 

 
 

 

 

 
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:  

 
1.1. Título o Projeto: contratação de serviços técnicos especializados.  
 
1.2 Delimitação do objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de arquiteto 
para este Município. 
 
2. Modalidade da Licitação: Pregão Presencial é modalidade de licitação, conforme 
disposição da Lei Federal 10.520/2002, 3.555/2000, LC nº123/2006, e 147/2014, 8.666/93, 
com as alterações impostas pela Lei 8.883/94, 9.648/98, 12.349/2010; e 12.440/2011. 
 
3. OBJETO   
 
3.1 contratação de serviços técnicos especializados de arquiteto,  na elaboração de 
projetos arquitetônicos de futuras obras de prédios públicos do ensinbo básico, e praças 
públcas  deste município, conforme planilha orçamentária anexa.  
 
3.2 Esta licitação é exclusivamente para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos da LC 123/2006, alterada pela LC147/2014. 
 

     3.3 Os serviços serão executados de forma parcelados, de acordo a necessidade das 
Secretaria desta Prefeitura. 

 
 
     4. ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL:   

4.1. O valor estimado de execução para o referido edital está descrito na planilha de 
orçamento básico, em anexo;  
 
                                                 Planilha de orçamento básico   

 

 

Item Descrição dos Serviços Unid Quant V.Unit V.Total 

01 Contratação de serviços especializados 
de arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de 
prédios públicos do ensinbo básico 
deste município 

H 280 150,00 42.000,00 

02 Contratação de serviços especializados 
de arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de 
prédios e praça públicas  deste 
município.  

H 250 150,00 37.500,00 

Total..........................................................................................................R$ 79.500,00 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
   
5. JUSTIFICATIVA  
5.1 Considerando a necessidade de atender as demandas dos serviços públicos das 
Secretarias de Obras e Esducação, na execução de projetos e acompanhamento das obras 
devidamente essenciais para manutenção dos serviços públicos este município. Município.  

6. PROJETO FINALÍSTICO CUSTEIO 
6.1 A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, disponibiliza o telefone nº 77-3491-
2921, para consultas de eventuais dúvidas sobre a licitação.  
 
6.2 As despesas da contratação ocorrerão na seguinte dotação orçamentária:  
 
6.2.1 Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

UO: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Dotação: 04.122.0040.2004 - Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças 

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 01 

 

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

UO: 0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Dotação: 12.122.0042.2007 - Manutenção dos Serv. Administrativos - Sec. da Educação 

Dotação: 13.391.0048.2017 - Manutenção do Funcionamento da Biblioteca Municipal 

Dotação: 12.361.0042.2009 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico 

Dotação: 12.365.0041.2008 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 

Elementos de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 

Fonte de Recursos: 01,04 

 

UO: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Dotação: 12.361.0042.2010 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 

Elementos de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 

Fonte de Recursos: 01,04 

 

UO: 0701 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Dotação: 04.122.0040.2025 - Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura 

Dotação: 15.451.0011.2049 - Manutenção de Logradouros, Praças e Jardins 
Dotação: 17.512.0008.2048 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana 
Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;   
Elemento de Despesa: 33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;   
 
7. PRAZO ESTIPULADO:  
7.1. Os serviços a serem contratados terá o prazo de execução de 12(doze) meses,  
podendo ser prorrogado nos termos do art.57, inciso II da Lei 8.666/93, mediante 
manifestação das partes. 



 

 
 

 

 

7.2 O contrato a ser firmado terá o prazo de duração de 06(seis) meses, com vigência em 
31.12.2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do 
Art.57, inciso II da Lei nº8.666/93 e suas cominações posteriores, firmando-se para tanto, 
termos aditivos ao pacto original, desde que as partes se manifestem com antecedência;  
 
8. FISCALIZAÇÃO   
8.1. Caberá as Secretarias designarem técnicos para efetivação das ordens de serviços e a 
responsabilidade de gerenciar o contrato, fiscalizando, controlando e aferindo a prestação 
de serviços do objeto; 
 
9. HABILTAÇÃO NA LICITAÇÃO; 
9.1. Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, Habilitação Técnica, Habilitação Econômica 
Financeira, e outras se necessários; 
 
10. RESPONSABILIDADE CONTRATADA E CONTRATANTE   
10.1 - DA CONTRATANTE 
10.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários a contratada; 
10.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços ora contratado; 
10.1.3 Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no termo de contrato;  
10.1.4 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando o que não estiver de acordo, 
por meio de notificação à Contratada; 
10.2 DA CONTRATADA  
10.2.1 A contratada desempenhará os serviços enumerados na cláusula primeira, 
observada a legislação vigente;  
10.2.2 Executar todo o serviço objeto do contrato de acordo com a sua proposta de preço, 
independentemente de sua transcrição, sob as penalidades da Lei nº8.666/93; 
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por esta visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Emitir a nota fiscal inclusive a eletrônica do serviço fazendo discriminar no seu corpo 
a dedução dos impostos, se for o caso; 
10.2.5 Receber o valor equivalente à entrega dos serviços, conforme mencionado no ermo 
de contrato; 
10.2.6 Assegurar a contratante o direito de fiscalizar, sustar, recusar, qualquer serviço que 
não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do contratante eximirá a contratada de suas 
responsabilidades provenientes do contrato;  
10.2.7 – O serviço será entregue no prazo convencionado na proposta de preço e no termo 
de contrato imediato, conforme emissão da requisição (ordem de serviço);    
10.2.8 – O contratado observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei 
nº8.078/90, dispõe sobre qualidade dos produtos ofertados. 
 
11. DO CREDENCIAMENTO 
11.1 2.1 Poderão participar deste procedimento licitatório pessoas jurídicas que atuam no 
ramo conforme objeto retro, que atenderem todas as exigências, cadastradas ou não, 
conforme estabelecido neste termo; 

 
12. PAGAMENTOS 
12.1 O pagamento devido à contratada será efetuado mensal, conforme planilha medição, 
atestada pela Secretaria de Obras e Infraestrura, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 



 

 
 

 

 

correspondente ao objeto, apresentando ainda, a nota fiscal eletrônica, e danfe, na forma 
da lei. 
 
13.0 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
14. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO: 
 
14.1 Objetiva-se atendimento da demanda do serviço de interesse público em caráter 
essencial deste município;   
 
14.2 Em referência ao desembolso: será dispensado o cronograma físico financeiro.  
 
15. OBJETIVO GERAL 
15.1 Contratação de serviços no atendimento da demanda do serviço de interesse públicos 
deste município; 
 
15.2 O edital será publicado nos diários oficiais da União, Estado da Bahia, deste 
Município, e jornal de grande circulação. 
 
16. PÚBLICO ALVO E ABRANGÊNCIA 
 
17.1 Atendimento da demanda dos serviços públicos deste município. 
 
 
18. FONTES DE PESQUISA 
 
 
19.1 Secretaria de Obras e Infraestrura;   
 
 
20.1 Autorização  
      
 
Secretaria de Obras e Infraestrutura   

 
 
 

São Félix do Coribe - BA, 29 de junho de 2018 
 

 
   

Marinaldo Magalhães Carneiro  
Secretário de Administração e Finanças   

                                                       

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇOS 

 
ANEXO - VII 

Contrato de prestação de serviços, que entre si 
fazem, o Município de São Félix do Coribe, e a 
empresa _____________, na forma abaixo: 
 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.º, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ sob o nº 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr. 
Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF nº782.614.495-72, residente nesta, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
__________, com sede à Rua __________, nº__, bairro – cidade ________ - BA, neste ato 
representada pelo o sócio ________, inscrito no CPF sob o nº.________, doravante 
denominada de CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto contratação de contratação de 
serviços técnicos especializados de arquiteto, para este Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de 
ter sido oriundo da Licitação Pregão Presencial nº029/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93, e 
suas cominações posteriores. 
 

2.1 - O presente contrato é celebrado com base na lei retro citada, com regime de 
execução por preço unitário, subordinando-se nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
cominações posteriores; 
 
2.2 O presente contrato tem como responsável técnico pela execução dos serviços o engenheiro de 
minas o Sr.___________, inscrito no CREA-BA, nº_______. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA perceberá a importância global de R$__________ (__________), conforme 
planilha orçamentaria abaixo: 

Planilha orçamentária  
 

Item Descrição dos Serviços Unid Quant V.Unit V.Total 

01 Contratação de serviços especializados 
de arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de 
prédios públicos do ensinbo básico 
deste município 

H 280   

02 Contratação de serviços especializados 
de arquiteto,  na elaboração de projetos 
arquitetônicos de futuras obras de 
prédios e praça públicas  deste 
município.  

H 250   

Total..........................................................................................................R$  

 



 

 
 

 

 

3.1 – O valor do contrato é discriminado da seguinte forma:   
a) Custo com serviço no valor de R$______; 60%  
b) Custo direto e indireto no valor de R$________; 40% 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado mensal, 
conforme medição, com apresentação documento fiscal, atestada pela Secretaria Municipal 
de Administração, nas condições estipuladas: 
 
4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 
 
4.2 – A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe poderá suspender qualquer pagamento, no 
todo ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto deste 
contrato; 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE  
5.1 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo 
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
será utilizado para correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IGP-M, divulgado 
pela FGV; 
 
5.2 Art.40 inciso XIV – Condições de pagamentos, prevendo: alínea ‘c” – critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento. 
 
5.3 - Art.55, inciso III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
 
5.4 – Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês 
de cada. Os reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

      li-lo 

R= ---------x V 
        lo                              Onde:                                                                               

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
lo = Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 
li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de 
serviços, obras, ou compras a ser reajustado;                                                      

 
CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços estabelecidos neste termo de 
contrato não terá reajuste no período ora contratado. 
 
6.1 a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, 
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato; 
 



 

 
 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados pela contratada conforme ordem de serviços em conformidade com o objeto, 
conforme acima descrito.  
 
CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de vigência do contrato é de 
03(três) meses, da seguinte forma: iniciando-se em _.__.2018, e terminando em 31.12.2018, 
podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei nº8666/93; 
 
CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária:  
 

6.2.1 Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

UO: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Dotação: 04.122.0040.2004 - Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças 

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 01 

 

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

UO: 0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Dotação: 12.122.0042.2007 - Manutenção dos Serv. Administrativos - Sec. da Educação 

Dotação: 13.391.0048.2017 - Manutenção do Funcionamento da Biblioteca Municipal 

Dotação: 12.361.0042.2009 - Manutenção das Atividades do Ensino Básico 

Dotação: 12.365.0041.2008 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 

Elementos de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. 

Fonte de Recursos: 01,04 

 

UO: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Dotação: 12.361.0042.2010 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 

Elementos de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 

Fonte de Recursos: 01,04 

 

UO: 0701 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Dotação: 04.122.0040.2025 - Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura 

Dotação: 15.451.0011.2049 - Manutenção de Logradouros, Praças e Jardins 
Dotação: 17.512.0008.2048 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana 
Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;   
Elemento de Despesa: 33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;   
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10 - DA CONTRATANTE 
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
nº8.666/93; 
10.1.2 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei nº 8.666/93; 
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição, pelos serviços executados de acordo com as 



 

 
 

 

 

disposições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em 
que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços; 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei nº8666/93;  
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através da Secretaria que efetivar a contratação; 
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93 e 
suas cominações posteriores; 
10.2 DA CONTRATADA  
10.2.1 A contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos 
termos da Lei nº 8.666/93;  
10.2.2 Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob 
as penalidades da Lei nº8.666/93; 
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por esta, visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previdenciária;    
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as 
obrigações estabelecidas por lei; 
10.2.7 A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 
presente contrato. 
10.2.8 A contratada observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei nº8.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos serviços ofertados; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do 
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.79 da Lei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma:  
 
12.1 - amigável – por acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para administrativa; 
 
12.2 - Administrativa – por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei nº 8.666/93; 
12.3 - Judicial – nos termos da legislação processual;  
 
12.4 - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração; 

12.5 - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do 
art. 58 desta Lei; 

12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos; 

12.7 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 



 

 
 

 

 

12.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.9 -  É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o 
caso. 
 
12.11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO – A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predispõe no Art.77 da Lei nº 8.666/93, e suas cominações;   

13.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

13.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato; 

13.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 
desta Lei; 

13.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 

CLÁUSULA QUARTA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e 
nas disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica 
estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor contratado.  



 

 
 

 

 

15.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
 
15.2 - advertência;  
 
15.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
 
15.4 – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
 
15.5 - 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 aplique a penalidade, que será concedida sempre 
que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas 
nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa 
Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

São Félix do Coribe - BA, ___de ____ de 2018. 
 

 
 

Município de São Félix do Coribe  
Contratante 

 
 

_________________________ 
Contratada 

 
Testemunhas: 1- 
             
                       2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


