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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 186/2022
CARTA CONVITE Nº 002/2022
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 442/2022
O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro, CEP 46.740-000,
inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, através da Comissão
Permanente de Licitação “CPL”, designada pelo Decreto Municipal nº 2064,
datado de 01 de agosto de 2022, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, no uso de suas atribuições legais, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar as 10H00MIN (DEZ HORAS),
do dia 04 de outubro de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Sede da Prefeitura Municipal de Boninal - Rua José de Souza
Guedes, no 218, centro, Boninal – Bahia, em sessão pública, a licitação na
modalidade CARTA CONVITE Nº 002/2022, do TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL, cujo objeto se refere a contratação de empresa especializada para
execução de serviços de engenharia na elaboração de projetos executivos para
reforma e ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan, neste município de
Boninal, Estado da Bahia, conforme especificações constantes deste Edital.
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com
o Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
O edital completo e informações complementares poderão ser obtidas junto a
Coordenadoria de Licitações e Contratos, através do Setor de Licitações, nos
dias úteis, na sala da Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das
09:00HS as 12:00HS e das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo
telefone (75) 3330-2375 ou pelo e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.

Boninal - Bahia, 26 de setembro de 2022.

Maria Conceição Rocha Santos
Presidente Comissão Permanente de Licitação
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 186/2022
CARTA CONVITE Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 442/2022
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS ALLAN, NESTE
MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA.
EMPRESA: _______________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________
CNPJ: ___________________________________________________________
TELEFONE: ______________________WHATSAPP: _____________________
E-MAIL: __________________________________________________________
Tomamos conhecimento, através do acesso à página https://www.boninal.ba.gov.br/
(Diário Oficial do Município de Boninal), cópia do instrumento convocatório da licitação na
modalidade de CARTA CONVITE Nº 002/2022 na forma acima identificada.
Local: ________________, _____ de _____________ de _________.
_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e
essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima) e
envio ao Setor Responsável por meio do e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

A não remessa do recibo de retirada do edital exime a Coordenadoria de Licitações e
Contratos (Comissão Permanente de Licitação), vinculado à Secretaria Municipal de
Finanças, da comunicação de eventuais alterações e/ou retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre a presente
licitação.
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 186/2022
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTA CONVITE Nº 002/2022
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 442/2022
REGÊNCIA LEGAL LEI FEDERAL: Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL POR PREÇOS UNITÁRIOS
1.0 - PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, sito
à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro, CEP 46.740-000, inscrito no CNPJ sob o nº
13.922.612/0001-83, através da Comissão Permanente de Licitação “CPL”, designada pelo
Decreto Municipal nº 2064, datado de 01 de agosto de 2022, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que fará realizar as 10H00MIN (DEZ HORAS), do dia 04 de outubro de 2022,
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Sede da Prefeitura Municipal de
Boninal - Rua José de Souza Guedes, no 218, centro, Boninal – Bahia, em sessão pública, a
licitação na modalidade CARTA CONVITE Nº 002/2022, do TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL, sob o regime de execução INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
sendo que o processo licitatório será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de Junho
de 1993, em sua redação atual, e Legislação Complementar e obedecerá às condições a
seguir estabelecidas:
2.0 – OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. Constitui o objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para
execução de serviços de engenharia na elaboração de projetos executivos para reforma e
ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan, neste município de Boninal, Estado da Bahia,
conforme especificações constantes deste Edital.
2.2. A contratação com a (s) empresa (s) vencedora(s), obedecerá às condições constantes
da Minuta do Contrato (Anexo III) deste Edital.
2.3. O valor global e estimado da contratação é de R$ 27.473,71 (vinte e sete mil,
quatrocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), considerado este como
máximo, para a obtenção de propostas. Entretanto, fica de logo esclarecido, que a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL requisitará os serviços objeto deste Convite,
segundo as suas necessidades.
3.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação, além dos convidados, as empresas cadastradas que
manifestarem seu interesse em participar do certame com antecedência de até 24hs (vinte
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------e quatro horas) da apresentação das propostas, e que satisfaçam, integralmente, as
condições deste Edital. (art. 22, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações) e
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
3.2. Não será admitida a participação de empresas em consórcio ou que nomeiem um
mesmo representante.
3.3. Não será admitida a participação de empresas que estejam cumprindo pena de
suspensão de licitar com o MUNICÍPIO ou qualquer de seus entes da Administração indireta
ou que tenham sido por estes declaradas inidôneas.
3.4. Não será admitida a participação de empresas ou profissionais que tenham sofrido
penalidades resultantes de Contratos firmados anteriormente com o MUNICÍPIO, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
3.5. Não será admitida a participação de empresas que tenham sócios, gerentes ou
responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigente do MUNICÍPIO, não poderão
participar, direta ou indiretamente desta licitação;
3.6. Não será admitida a participação de empresas apresentadas na qualidade de
subcontratadas, quando for permitida a subcontratação.
3.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, efetuados nos quantitativos, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.
3.8. Caso seja necessário o acréscimo ou supressão dos quantitativos de seu objeto, deverá
ser obedecido às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93.
3.9. Esta licitação poderá ser revogada ou anulada pela PREFEITURA, nos termos previstos
no Art. 49 da Lei 8.666/93.
3.10. A apresentação da proposta implica, automaticamente, na submissão integral às
condições desta LICITAÇÃO, bem assim às disposições da Lei Federal nº 8666/93, e suas
alterações posteriores.
3.11. Quaisquer esclarecimentos e ou informações adicionais, julgadas necessárias,
referentes à presente licitação, deverão ser requeridos, por escrito, à COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO “CPL” da PREFEITURA, no horário 09:00HS as 12:00HS e
das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo telefone (75) 3330-2375 ou pelo e-mail:
licitacaopmboninal2021@hotmail.com, até 24h (vinte e quatro horas) antes da data do
recebimento das propostas.
3.12. A Comissão deverá se manifestar sobre os eventuais pedidos de esclarecimentos
até 24hs (vinte e quatro horas) antes do recebimento das propostas.
3.13.

As

empresas

interessadas

em

participar

da

presente

licitação
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------obrigatoriamente, no ato do credenciamento, comprovar que para os seus sócios (CPF) e
sua personalidade jurídica (CNPJ):
3.13.1. A inexistência de Registro no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de
Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade (CNCIAI), gerido pelo
CNJ, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devidamente atualizada
(emissão
não
superior
a
trinta
dias),
obtida
no
site
do
CNJ
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
3.13.2. Que não constam no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU), devidamente atualizada
(emissão
não
superior
a
trinta
dias),
obtida
no
site
da
CGU
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/).
3.13.3. Que não constam na Lista de responsáveis declarados inidôneos para participar
de licitação na administração pública federal, nos termos do art. 46 da Lei Orgânica do
TCU, mantido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), devidamente atualizada
(emissão
não
superior
a
trinta
dias),
obtida
no
site
do
TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:).
4.0 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
4.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, em sua redação atual e legislação pertinente.
5.0 – CREDENCIAMENTO
5.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em nome
de empresa licitante durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a
documentação de habilitação e as propostas de preços.
5.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante,
mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou
documento equivalente.
5.2.1. Entende-se por documento de credenciamento:
a)

Estatuto/contrato social, quando o representante for sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Procuração ou documento equivalente, ambos outorgados pelo licitante, dando
poderes ao representante para se manifestar em nome da concedente, em qualquer
momento da licitação.
5.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, o
credenciamento deverá ser entregue ao Presidente da “CPL” em separado dos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------envelopes: “A” e “B” contendo os seguintes documentos:
5.3.1. Cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
5.3.2. Cópia do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição
de leitura);
5.3.3. Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido
pela
Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.
asp) - devidamente atualizada.
5.3.4. Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do
domicílio ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão
obter tal Consulta no site: http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada.
5.3.4.1. Caso a Junta Comercial do Estado sede da licitante não disponibilize em seu
portal da rede mundial de computadores, a Consulta de Empresa indicada, poderá a
licitante substituir por documento oficial da Junta Comercial onde seja possível
constatar o histórico de alterações da empresa.
5.4.
Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado com poderes para tal, o credenciamento deverá
ser entregue ao Presidente da “CPL” em separado dos envelopes: “A” e “B” integrado da
seguinte documentação:
5.4.1. Cópia do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de
quem assinar a credencial;
5.4.2. Procuração ou documento equivalente apresentado em forma de carta em
papel timbrado da licitante, ou por procuração na forma da Lei, contendo os dados de
identificação do credenciado (nome, número do documento de identificação e do CPF),
detalhando os poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento
licitatório, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, assinado pelo titular ou
representante legal da licitante;
5.4.3. Cópia do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes
para assinar procuração do credenciamento (em perfeita condição de leitura);
5.4.4. Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido
pela
Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.
asp) - devidamente atualizada;
5.4.5. Cópia do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------perfeita condição de leitura);
5.4.6. Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF), expedido
pela
Secretaria
da
Receita
Federal
e
obtida
no
site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.
asp) - devidamente atualizada;
5.4.7. Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do
domicílio ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão
obter tal Consulta no site: http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada.
5.5.

Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a
apenas uma representação.

5.6.
No ato do credenciamento a licitante deverá comprovar o quanto previsto no item
3.13. deste edital;
5.7.

A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento:

5.7.1. Não terá o seu representante credenciado;
5.7.2. Terá o ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e o
ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS, acolhidos;
5.7.3. Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor
recurso.
5.8.
A credencial deverá estar numerada, na ordem apresentada para cada caso (se
sócio ou representante) mencionando o número da folha pelo total de páginas, ou seja (1/x).
5.9.
No ato do credenciamento dos respectivos representantes os licitantes deverão
entregar ao Presidente da Comissão, as seguintes declarações:
5.9.1. Declaração de recebimento deste convite papel timbrado da empresa,
devidamente assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is), nos seguintes termos:
Declaramos para os devidos fins da Carta Convite nº 002/2022 e sob penas da Lei,
que recebemos em tempo hábil da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da
Bahia, o edital de licitação na modalidade de carta convite, autuado sob o nº
002/2022, emitido em 23/09/2022, cujo objeto se refere a contratação de empresa
especializada para execução de serviços de engenharia na elaboração de projetos
executivos para reforma e ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan, neste município
de Boninal, Estado da Bahia, com abertura prevista para o dia 04/10/2022 às
10h00min.
5.9.2. Face ao disposto no Art. 97 da Lei Federal nº 8.666/93, os licitantes deverão
apresentar declaração, em papel timbrado da empresa, devidamente assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is), nos seguintes termos: “Declaramos para os devidos
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------fins da Carta Convite nº 002/2022 e sob penas da Lei, que não estamos impedidos
de licitar e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Boninal ou com a
Administração Pública, nos termos do Art. 87, Incisos III e IV da Lei Federal nº
8.666/93 e que nos termos do parágrafo 2º, art. 32 da Lei no. 8.666/93, que até a
data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a
participar da presente licitação.
6.0 - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE A (EM UMA VIA)
6.1. Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada, seja por tabelião de notas ou membro da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, no ato da abertura da licitação, ou
publicados em órgão da Imprensa Oficial, 01 (uma) via da seguinte DOCUMENTAÇÃO:
6.1.1. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com foto
em perfeita condição de leitura e CPF com o devido Comprovante de Situação Cadastral,
expedida pela Secretaria da Receita Federal) do(s) sócio(s) da empresa, devidamente
atualizada (emissão não superior a 30 dias);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os
objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitação;
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da
Diretoria em exercício;
e) 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.
6.1.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela
Secretaria da Receita Federal, devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual e/ou Municipal,
devidamente atualizada (emissão não superior a 30 dias).
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expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa
Econômica Federal.
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão 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.
6.1.2.1. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Ter apresentado a Declaração de Micro e Pequena Empresa modelo (ANEXO
VII) acompanhada da Certidão Simplificada da Junta Comercial (JUCEB) no
Credenciamento.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis 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.
b) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
nº 8.666/93.
6.2. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
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a entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
a.1. Para as empresas sediadas em outros estados deverá ser apresentado o visto
do CREA-BA ou CAU-BA, para execução da obra.
b) Comprovação de expereiencia anterior da licitante, pertinente e compatível com o objeto
da licitação, através.
b.1. A experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o objeto da licitação,
será comprovado através de atestados dos mais expressivos serviços realizados e
concluídos, similares aos do objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
b.2. A comprovação da experiencia da licitante, se dará mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços a, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução das obras/serviços.
6.3. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
6.3.1. No Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal
os licitantes deverão apresentar declaração de situação regular perante o MINISTÉRIO DO
TRABALHO, em papel timbrado, devidamente assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal
(is), nos seguintes termos: Declaramos, sob as penas da lei, pleno atendimento ao
quanto disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal, para os fins do
disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não
empregamos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito)
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
7.0 – PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPE B (EM UMA VIA)
7.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo 01 (uma) via
exibidas em original, legível, EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, endereçada a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO “CPL”, ou outro que contenha a sua
identificação, datilografada, manuscrita parcialmente em letra de forma, ou impressa por
outro método/processo ou, quando for o caso, reproduzida somente através de sistema
informatizado e não podem conter rasuras e devidamente assinada, com a descrição em
sua parte externa do nome ou Razão Social do licitante, a modalidade e n.º da licitação, e a
expressão "PROPOSTA DE PREÇOS". A proposta deverá conter o preço proposto para a
execução do objeto licitado, prazo de execução, o prazo de validade da proposta,
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------declaração de que concorda com todas as condições expressas neste Edital. A proponente
deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua
proposta.
7.1.1. As propostas encaminhadas por via postal só terão validade se realizadas mediante
AR – Aviso de Recebimento, bem como não serão consideradas, sob hipótese alguma,
propostas enviadas via telex ou fax, abertas ou entregues fora do prazo, bem assim,
aquelas que contenham rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes
essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores.
7.2. Os elementos da PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar encabeçados por “Índice”
relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, sem emendas ou
rasuras, e rubricadas, na forma de original, contendo:
7.2.1. “Carta Proposta” devidamente preenchida, obedecendo as seguintes condições:
a) Só será aceita a Carta Proposta que for digitada em papel timbrado da licitante,
obedecendo rigorosamente ao Modelo fornecido neste Edital. Não serão aceitas Cartas
Propostas preenchidas à mão.
b) A Carta Proposta deverá ser apresentada em envelope vedado, conforme disposto neste
Edital.
c) Para a execução das obras/serviços, deverá ser observado o prazo máximo estabelecido
neste Edital.
d) A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir do
dia da abertura desta licitação.
e) A “Carta Proposta” deverá ser assinada (nome completo) por responsável pela Pessoa
Jurídica, indicando o cargo que ocupa, o número da identidade e do CPF/MF.
7.3. Os preços unitários serão expressos em reais e centavos de real com no máximo duas
casas decimais.
7.4. As propostas deverão conter: Composição de preços unitários de todos os serviços
constantes da planilha orçamentária, detalhando todos os materiais empregados,
equipamentos e mão de obra com seus respectivos índices, e contendo os encargos sociais
e o BDI utilizados.
7.5. Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e que
contenham ofertas de vantagens não previstas.
7.6. Não serão aceitas propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitarem a uma
única especificação dos serviços.
7.7. Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução dos itens
constantes da planilha orçamentária fornecida pelo Município de Boininal, Estado da Bahia,
mesmo que não mencionados explicitamente em sua proposta, serão considerados
incluídos nos preços unitários correspondentes.
7.8. Os preços serão irreajustáveis, conforme o disposto na legislação pertinente, exceto no
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quando então os preços serão reajustados pela variação do INCC – Índice Nacional da
Construção Civil.
7.8.1. Havendo alterações legais que possibilitem a aplicação de reajustamento, o mesmo
ficará condicionado ao estipulado, na normatização sobre a matéria, que venha a ser
editada pelo Governo Federal ou Estadual.
7.8.2. A Licitante deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro discriminando o valor e
o prazo de execução de cada uma das etapas de intervenção, no ato de apresentação da
proposta.
7.9. A Proposta de Preços deverá conter também:
a) Razão Social da empresa, endereço, telefone e telefax;
b) Número do CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal conforme o caso;
c) Número do Convite e objeto da mesma;
d) Preços, prazos, condições de pagamento, de acordo com o previsto neste Convite.
e) Declarações conforme abaixo:
- Que aceita as condições estipuladas neste edital;
- Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas adotadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL;
- Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL,
durante a execução do contrato;
- Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais
não figuram servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL.
7.10. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à apresentação e descrição de todos os dados da proposta, o que deverá ser
feito até o dia e hora mencionados no preâmbulo deste edital. Em nenhuma hipótese poderá
ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos.
OBS: CASO A EMPRESA NÃO SE INTERESSE EM PARTICIPAR DESTE CONVITE,
OBSÉQUIO ENVIAR COMUNICAÇÃO POR ESCRITO, PARA EFEITO DE
COMPROVAÇÃO DO SEU DESINTERESSE.
8.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia,
hora e local, designados no preâmbulo deste Edital. Iniciados os trabalhos, a Comissão não
receberá mais nenhuma documentação relativa á licitação.
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contém todas as exigências deste edital e será considerado vencedor desta licitação o
licitante que apresentar as propostas de acordo com as especificações deste convite e
oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL.
8.3. Durante a análise das propostas, a Comissão poderá convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venha facilitar o entendimento da mesma na
fase de julgamento, bem assim, exigir comprovação documental adicional de informações
contidas nas propostas.
8.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste CONVITE,
as que contiverem preços unitários irrisórios ou de valor zero, ressalvada a hipótese prevista
no Art. 44, § 3º, da Lei nº 8666/93, as manifestamente inexeqüíveis na forma do disposto no
Art. 48, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e as que apresentem preços excessivos ou
incompatíveis com os praticados no mercado, e preço máximo fixado no item 2.3. deste
CONVITE.
8.5. Após apreciação das propostas pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
“CPL”, a documentação será encaminhada para deliberação da autoridade competente
quando à homologação e adjudicação do objeto da Licitação.
8.6. Até a assinatura do instrumento contratual, poderá a autoridade competente excluir
licitantes, em despacho motivado, sem direito a indenização e sem prejuízo de outras
sanções, se tiver ciência do fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da
Licitação que revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou
administrativa.
8.7. Havendo igualdade entre duas ou mais propostas a comissão adotará como critério de
desempate: o Sorteio (art. 45, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações). E na
hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Comissão poderá fixar o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou novas propostas,
escoimados os vícios que propiciaram a inabilitação ou desclassificação.
8.8. As dúvidas, reclamações e impugnações que porventura surgirem durante as reuniões
serão registradas em atas, e decididas a critério do Presidente da Comissão na própria
reunião, ou deixadas para posterior deliberação, comunicando-se o resultado aos
interessados.
8.9. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento á vista, não devendo por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
8.10. A proposta de preços terá validade comercial de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da entrega da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender
tal validade por prazo superior a este.
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9.1. Os recursos relativos a esta licitação serão formalizados de acordo com as disposições
do CAPÍTULO V - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2. Qualquer impugnação quanto ao teor deste Convite, que esteja em desacordo com as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, deverá o licitante fazê-lo até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Comissão
Permanente de Licitação julgar e responder a impugnação em até 02 (dois) dias úteis antes
da abertura dos envelopes de habilitação.
9.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite o licitante que, tendo-os
aceitado sem objeções venha a apontar, depois da abertura das propostas, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recursos. (Art. Art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93).
9.4. Não serão admitidos recursos sobre fatos não apontados em atas, nem aqueles
interpostos fora do prazo.
9.5. Após o transcurso da fase recursal, se não houver desistência expressa a recurso pelos
licitantes, a comissão emitirá o parecer final classificatório.
10.0 – DOS PRAZOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
10.1. Os prazos para execução dos serviços/obras, objeto desta licitação, será de até 20
(vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato, ou quando da entrega total do
quantitativo das obras que constituem objeto desta licitação, prevalecendo o que ocorrer
primeiro.
10.2. O prazo para execução das obras/serviços poderá ser prorrogado a critério do
MUNICÍPIO, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra
qualquer um dos motivos previstos no Art. 65, combinado com o Art. 57, §1º, da Lei Federal
nº 8.666/93.
10.3. O fato de as licitantes, por qualquer motivo, não conhecerem devidamente as
condições do local das obras/serviços, no que diz respeito ao terreno, a existência e a
facilidade de materiais e recursos, não será considerado válido como razão para qualquer
reclamação posterior à assinatura do Contrato.
11.0 – DA FORMA E PRAZOS DE PAGAMENTOS
11.1. Os pagamentos pela execução das obras/serviços, objeto desta licitação, serão
efetuados, mediante apresentação da medição, acompanhado da nota fiscal, após a
aprovação do Projeto, através de cheque nominal e ou depósito bancário em favor da
CONTRATADA, mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais emitidos pela
CONTRATADA devidamente preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas e
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consonância com a Secretaria Municipal de Saúde.
11.1.1. O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias úteis, após o recebimento dos
documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas. Havendo
atraso no pagamento das faturas, na forma indicada pelo MUNICÍPIO, será concedido à
CONTRATADA juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados pro
rata tempore, sobre o valor da fatura, da data do vencimento até o efetivo pagamento.
11.1.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL comunicará à Contratada, por escrito,
até o 10º (décimo) dia do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a(s) falha(s) e/ou
irregularidade(s), porventura constatada(s), não eximindo a responsabilidade da Contratada,
pela qualidade, correção e segurança da execução do objeto do Contrato
11.1.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha sido
por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por escrito, e os
títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
11.1.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, poderá deduzir de qualquer pagamento,
de pleno direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do
contrato, sendo que nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades
contratuais.
12.0 – DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços contratados serão considerados fixos e irreajustáveis. Não haverá
reajustamento de preços, entretanto, se a execução superar doze meses contados da
entrega da proposta, os preços serão reajustados pela variação do Índice Nacional de
Construção Civil – INCC.
13.0 – DA CONTRATAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S) VENCEDORA(S)
13.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação ou após o seu
julgamento, será emitido o parecer final classificatório, cabendo à Comissão adjudicar o
objeto da licitação ao vencedor, submetendo tal decisão ao Prefeito para homologação. O(s)
adjudicatário(s) da presente licitação será(ao) convocado(s) para assinatura do contrato, na
forma da Lei, após a homologação, devendo comparecer no prazo de 05(cinco) dias
contados da data da convocação.
13.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL (Art. 64, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/93) e
não haverá exigência de garantia de execução.
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deixar de comparecer para assinatura do contrato no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua
convocação, convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo e
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando
aos preços atualizados de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação
independente da Comissão previstas no Art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.4. Decorridos 60(sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
13.5. O Contratado não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do
contrato.
13.6. Quaisquer ALTERAÇÕES, que porventura venham a incidir sobre o contrato, deverão
ser justificadas e comprovadas por escrito, pela CONTRATADA e previamente aprovadas
pelo Órgão interessado da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, para a autorização da
autoridade competente.
13.7. As despesas decorrentes da execução das obras/serviços, contratadas com base na
presente licitação, no que couber, correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes
de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações
orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA

FONTE

08/08
-SECRETARIA 0002
MUNICIPAL
DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE /
PROGRAMA
DE
TRABALHO
2023 – MANUTENÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

ELEMENTO DE
DESPESA / NATUREZA
DA DESPESA
3390.39.00

14.0 – DAS PENALIDADES
14.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor global da proposta.
14.2. Em caso de inadimplemento de suas obrigações, ficará a contratada sujeita às
penalidades previstas no Capítulo IV - Seção II - Das Sanções Administrativas, da Lei
8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipulada multa
de mora 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do objeto do contrato.
14.3. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato
sujeitará o contratado às sanções previstas na Legislação vigente, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo e o descumprimento de qualquer das cláusulas
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------capaz de ensejar a rescisão deste contrato implicará na multa de 10% (dez por cento) do
valor do objeto deste termo de contrato.
14.4. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, Estado da Bahia e multa, de acordo com a gravidade da infração.
14.5. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o respectivo instrumento dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega do objeto.
III - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
14.6. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativos ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
14.7. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
15.0 – DA RESCISÃO
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para
tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8666/93.
15.2. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
15.3. Nas hipóteses de rescisão, com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93, não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
16.0 - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no
seu todo ou em parte.
17.0 - DA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
17.1. Caberá à Secretaria Municipal da Infraestrutura e Transportes, proceder a fiscalização,
o acompanhamento e o recebimento das obras/serviços a serem recebidos.
17.2. Poderão ser recusados os equipamentos e ou serviços que esteja em desacordo com
as condições deste convite e das propostas apresentadas, inclusive quanto à qualidade dos
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17.3. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas, os
serviços que vierem a ser recusado.
17.4. Será o objeto desta licitação considerado recebido como definitivo, após
vistoria/aprovação pela fiscalização através do órgão competente do MUNICIPIO, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69
da Lei Federal nº 8.666/93.
18.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Este Edital, a proposta da contratada, o parecer da Comissão e todos os elementos
que serviram de base à licitação, serão parte integrante do contrato, independentemente de
transcrição.
18.2. Após a abertura dos envelopes das propostas, não serão aceitas desistências, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão que deverá,
obrigatoriamente, transcrevê-lo em ata.
18.3. Fica assegurado à PREFEITURA alterar, no todo ou em parte, as condições deste
Edital, as especificações e qualquer exigência pertinente a este CONVITE, desde que seja
feita divulgação, pela mesma forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, as alterações não afetarem
a formulação das propostas.
18.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante a Prefeitura Municipal
de Boninal - Bahia, o licitante que, tendo-os aceitos sem objeção, venha a apontar, depois
da abertura dos envelopes, falhas ou irregularidade que porventura o viciarem, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
18.5. É facultado á Administração rejeitar o objeto, desde que seja apresentada PROPOSTA
em desacordo com as exigências do Edital.
18.6. Será o objeto desta licitação aceito como definitivo, após comprovação da totalidade e
qualidade dos serviços, de acordo com o atestado específico, emitido pela Contratante.
18.7. A aceitação provisória ou definitiva do objeto do contrato não exclui a responsabilidade
civil do contratado.
18.8. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a
Comissão, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar comunicar as
empresas convidadas e interessadas com restituição de todos os prazos exigidos em lei.
18.9. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
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proposta.
18.10. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93).
18.11. A Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá, em qualquer fase da licitação,
suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos
participantes para a continuidade dos trabalhos.
18.12. No ato do recebimento do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se
o seu exemplar está, devidamente, completo, acompanhado do anexo:


Anexo I – Memorial Descritivo / Especificações.



Anexo II - Planilha Orçamentária.



Anexo III – Modelo da Proposta.



Anexo IV - Minuta do Contrato.

18.13. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os
trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade
dos trabalhos.
18.14. Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO “CPL”, designada pelo
Decreto
Municipal
nº
2064,
datado
de
01
de
agosto
de
2022
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=2133&c=95&m=0):
PRESIDENTE: Maria Conceição Rocha Santos
MEMBRO TITULAR: Holdimar Alonso Paiva
MEMBRO TITULAR: Gleissiano Moreira Alves
MEMBRO SUPLENTE: Kaique Santos Rocha
MEMBRO SUPLENTE: Marcelo Neves de Sousa
MEMBRO SUPLENTE: Cristiana Pereira dos Santos
18.15. Quaisquer esclarecimentos e ou informações adicionais, julgadas necessárias,
referentes à presente licitação, deverão ser requeridos, por escrito, à COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL da PREFEITURA, no horário 09:00HS as 12:00HS
e das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo telefone (75) 3330-2375 ou pelo email: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.
18.16. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do
Município de Boninal - Bahia que poderá ser consultado, também, através do site:
https://www.boninal.ba.gov.br/.
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prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para
dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável,
e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação.

Boninal (BA), 26 de setembro de 2022

Adriana Araújo Silva
Secretária Municipal de Saúde

Maciel Matos Xavier Barbosa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 DO OBJETO
1.1.

O presente Termo de Referência tem por objeto o regramento, para futura e eventual

contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração de projetos
complementares necessários para integrarem projeto executivo da reforma e ampliação do
hospital municipal de Boninal.
1.2.

Este Termo de Referência visa instruir quanto a realização de certame de licitação

para serviços de engenharia na elaboração de projetos complementaes para reforma e
ampliação do hospital municipal de Boninal, obedecendo as normas técnicas da ABNT,
termos e condições constante do Termo de Referência e demais anexos do Edital.
1.3.

A presente contratação visa melhorar a infraestrutura do hospital, para assim dar

qualidade de atendimento para todos que utilizam do mesmo diariamente.
2.0 DA JUSTIFICATIVA
2.1.

A presente contratação se justifica por se tratar de serviços essenciais para garantir

a execução da reforma e ampliação do hospital municipal do município de Boninal.
2.2.

É comum vermos hospitais que ocupam edificações antigas que apresentam uma

série de problemas, mas cuja localização é excelente, não sendo interessante procurar por
algo novo e que não ofereça a vantagem do ponto comercial. O maior problema destes
imóveis é que, no geral, as suas instalações elétricas e hidráulicas não oferecem as
condições necessárias para o funcionamento de um hospital para os dias atuais. Diante
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bem estudada e pensada com antecedência pode eliminar todos estes problemas
estruturais e trazer o imóvel antigo para o século XXI. Ele pode durar muitos anos mais e
funcionar com economia de energia e de água. Ou seja, além de se manter no melhor ponto
comercial ainda é possível ter contas mais baixas no final do mês.
2.3.

As reformas, apesar de trabalhosas, podem trazer ares novos à edificação. Elas

ampliam ambientes, diminuem as perdas de espaços, modernizam as instalações e atraem
mais pacientes. Conseguir tudo isso é muito mais simples do que parece.
2.4.

OBSERVAÇÕES GERAIS

A empresa contratada deverá projetar todos os trabalhos e projetos de engenharia
necessários, tais como, projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, PPCI (PLANO DE
PREVENÇÃO

CONTRA

INCÊNDIO),

SPDA (PROTEÇÃO

CONTRA

DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS), planilha orçamentária com base na tabela SINAPI, memória de cálculo
dos quantitativos, cronograma físico-financeiro, memoriais descritivos, especificações
técnicas, etc, para a elaboração do seguinte projeto:


Reforma e ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan

A contratada fornecera o projeto arquitetônico, topográfico planialtimétrico e as sondagens
necessárias à elaboração dos projetos.
As soluções técnicas deverão contemplar a acessibilidade de portadores de necessidades
especiais (PNE), obedecendo ao que determina a NBR 9050 e demais normas da ABNT.
Todos os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes e deverão possuir
responsável técnico com a respectiva ART (anotação de responsabilidade técnica) emitida e
paga.
Os projetos finais deverão ser entregues em forma digital (arquivos em pdf, dwg, xls e doc) e
em 3 volumes impressos e encadernados.
O pagamento será efetivado após a aprovação do Projeto.
HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS ALLAN
A empresa contratada deverá elaborar os projetos executivos para o Hospital Municipal
Marcus Allan. O projeto deverá considerar a edificação existente, seguindo fielmente o
projeto arquitetônico fornecido pela administração. Deverá, também, aprovar os projetos e
adaptá-los às exigências da PREFEITURA.
Os projetos e plantas a serem apresentados são os seguintes:


Projeto estrutural completo, com detalhamento geral e levantamento

de quantitativo de material.
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Projeto de fundações completo, com detalhamento geral, locação de

obra e quantitativo de material.


Projeto elétrico completo com detalhamento geral e levantamento de

quantitativo de material.


Projeto hidrossanitário completo, com levantamento de quantitativo de

material.


Projeto de PCI completo, com detalhamento geral e levantamento de

quantitativo de material.


Projeto de SPDA completo, detalhamento geral e levantamento de

quantitativo de material.


Cronograma físico-financeiro

3.0 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
3.1.

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

3.1.1.

Os serviços a serem prestados possuem as seguintes especificações, quantitativos,

forma de execução:
DESCRIÇÃO

UND

QUANT

PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES EM CONCRETO ARMADO

m²

263,71

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

m²

1.348,98

PROJETO ELÉTRICO
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

m²
m²
m²

1.348,98
1.348,98
1.348,98

Nº TC/CR

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

OBJETO
1.1. O presente termo de referência tem por objeto o regramento, para futura e eventual
contratação de empresa especializada para elaboração de projetos complementares de
engenharia na reforma e ampliação do hospital no município de Boninal
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

DESONERAÇÃO
Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual
da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e
5%):
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Encargos Sociais
incidentes sobre a
mão de obra
Administração
Central da empresa
ou consultoria overhead

Siglas

% Adotado

Situação

1º
Quartil

Médio

3º
Quartil

K1

2,00%

-

-

-

-

K2

0,30%

-

-

20,00%

-

0,56%

-

-

-

-

0,85%

-

-

-

-

6,22%

-

-

12,00%

-

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

4,50%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

16,78%

OK

-

-

-

22,63%

OK

Margem bruta da
empresa de
K3
consultoria
Tributos (impostos
COFINS 3%, e PIS
CP
0,65%)
Tributos (ISS,
variável de acordo
ISS
com o município)
Tributos
(Contribuição
Previdenciária
CPRB
sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5%
- Desoneração)
BDI SEM
desoneração
BDI
(Fórmula Acórdão
PAD
TCU)
BDI COM
BDI
desoneração
DES

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI.DES (1+K1+K2)*(1+K3)
-1
= (1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
para Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos, é de 40%, com a
respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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, 23 de setembro de 2022
Data

Local

Responsável
Técnico
Nome:
JOÃO MANUEL
PEREIRA ROCHA
NETO
Título:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:
515043133

Responsável Tomador
Nome:
CELESTE AUGUSTA
ARAUJO PAIVA
Cargo: PREFEITA

4.0 DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

4.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 e das
NBR’s são obrigações da CONTRATADA:
I.

Executar os serviços nos termos contratado

II.

Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;

III.

Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos,
objeto da presente licitação.

IV.

Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação

V.

As soluções técnicas deverão contemplar a acessibilidade de portadores de
necessidades especiais (PNE), obedecendo ao que determina a NBR 9050 e
demais normas da ABNT.

VI.

Todos os projetos deverão ser aprovados nos órgãos competentes e deverão
possuir

responsável

técnico

com

a

respectiva

ART

(anotação

de

responsabilidade técnica) emitida e paga.
VII.

Os projetos finais deverão ser entregues em forma digital (arquivos em pdf, dwg,
xls e doc) e em 3 volumes impressos e encadernados.
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CONTRATANTE:
I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS
DE
ENGENHARIA,
TAIS
COMO:
PROJETO
ESTRUTURAL,
HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, PPCI E SPDA, PROJETOS EXECUTIVOS, PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS ALLAN NO MUNICÍPIO
DE BONINAL – BAHIA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE BONINAL
ITEM
VALOR
VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO
UND QUANT
UNIT C /
UNIT
TOTAL
BDI
1
PROJETO
ESTRUTURAL PARA
m²
263,71
EDIFICAÇÕES
EM
CONCRETO ARMADO
2
PROJETO
m² 1.348,98
HIDROSSANITÁRIO
3
PROJETO ELÉTRICO
m² 1.348,98
4

PROJETO
DE
PREVENÇÃO
E
COMBATE
A
INCÊNDIO (PPCI)
5
PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS
(SPDA)
VALOR TOTAL

m²

1.348,98

m²

1.348,98
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ANEXO III
MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ilmº Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ref.:(...Inserir Modalidade da Licitação - Respectivo Número...)

Objeto: (...Inserir Objeto da Licitação...)

A (....Inserir nome da licitante...), através de representante habilitado, vem apresentar a essa
Comissão, proposta para a execução dos serviços acima mencionados, declarando
expressamente:

1.

que se propõe a executar os serviços necessários à execução total do objeto, com pelo
valor de R$.......... (
);

2.

que os serviços serão executados em ) meses;

3.

validade

o
prazo de
(
desta licitação;

4.

da
presente
proposta
é
de
) dias corridos, contados a partir da data de abertura

que se submete a todas as exigências estabelecidas no Edital;

5.

que nos preços unitários propostos, estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos
os serviços preliminares, complementares ou provisórios, necessários à perfeita execução dos
serviços, mesmo que não conste da planilha de preços, bem como os custos relativos a mão-deobra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e
trabalhistas, às contribuições fiscais, as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessárias à total execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se portanto, na única
remuneração devida pelo CONTRATANTE.
..................., ......... de ................................ de 2022
________________________________________________________
(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS ALLAN, NESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA Nº _____/_____.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
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EMPRESA
.......................................,
FORMA ABAIXO:

NA

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta Araújo
Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº
178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de
identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.XXX.XXX-XX, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Francisco
Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o
n° 13.066.068/0001-15, neste ato representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária
Municipal de Saúde, portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas
sob nº 239.XXX.XXX-XX, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
e a empresa ......................................., situada à ............................, inscrita no CNPJ sob o nº.
............................, inscrição estadual sob o nº. ...................... e inscrição municipal sob o nº
.....................................,
neste
ato
representada
na
forma
dos
seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). .............................., portador(a) de
documento de identidade nº. ................................, emitido por ..................................., inscrito(a)
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ....................., vencedora do processo licitatório na
modalidade CARTA CONVITE Nº 002/2022, HOMOLOGADA EM ____/____/2022, originário do
Processo Administrativo nº 442/2022, datado de 23/09/2022, doravante denominada apenas de
CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no Art.
23, I, alínea “a”, c/c o Art. 22, III, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para casos
de LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE, conforme o edital de licitação na modalidade
de carta convite, autuado sob o nº 002/2022, resolvem e acordam na celebração do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL, visando a execução de serviços de engenharia na elaboração
de projetos executivos para reforma e ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan, que se
regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas de direito público aplicáveis, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo a execução de serviços de engenharia na elaboração de
projetos executivos para reforma e ampliação do Hospital Municipal Marcus Allan, neste
município de Boninal, Estado da Bahia, sob o regime de EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, obedecendo às condições oferecidas na Proposta de Preços da licitação
na modalidade de CARTA CONVITE Nº 002/2022, datada de 29/03/2022, originário do Processo
Administrativo nº 442/2022, datado de 23/09/2022 e seus Anexos que, independente de
transcrição, integra este instrumento e as disposições deste Contrato.
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§1º A contratada ficará obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
§2º A critério exclusivo da Prefeitura, será permitida a subcontratação de empresas que prestam
serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela
Contratante comprovando, através de declaração formal da subcontratada que se comprometerá
executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.
§3º Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o processo licitatório na modalidade de
CARTA CONVITE Nº 002/2022, HOMOLOGADA EM ____/____/2022, originário do Processo
Administrativo nº 442/2022, datado de 23/09/2022, que também passa a fazer parte integrante
deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução das obras/serviços será de até 20 (vinte) dias, a contar da data da
emissão da Ordem de Serviço. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta)
dias, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
nº 8.666/93, desde que observadas às normas legais vigentes.
PARAGRAFO ÚNICO - O Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência
prorrogado conforme dispõe o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
A Contratante pagará à Contratada o valor global de R$................................(por extenso).
PARAGRAFO ÚNICO - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com
material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal
da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações
orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA

FONTE

08/08
SECRETARIA 0002
MUNICIPAL
DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE /
PROGRAMA
DE
TRABALHO
2023 – MANUTENÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

ELEMENTO DE
DESPESA / NATUREZA
DA DESPESA
3390.39.00
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PARÁGRAFO ÚNICO - A Prefeitura consignará nos próximos exercícios em seu orçamento as
dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos pela execução das obras/serviços, objeto desta licitação, serão efetuados,
mediante apresentação da medição, acompanhado da nota fiscal, após a aprovação do
Projeto, através de cheque nominal e ou depósito bancário em favor da CONTRATADA,
mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA
devidamente preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas e mediante a aprovação
da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Transportes em consonância com a Secretaria
Municipal de Saúde.
§1º O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias úteis, após o recebimento dos
documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas. Havendo atraso no
pagamento das faturas, na forma indicada pelo MUNICÍPIO, será concedido à CONTRATADA
juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, sobre o
valor da fatura, da data do vencimento até o efetivo pagamento.
§ 2º As faturas deverão ser emitidas em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BONINAL, Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000, CNPJ nº 13.066.068/0001-15.
§ 3º Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota
Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três)
vias. Além disso, a partir da 2ª (segunda) fatura, deverão também ser apresentadas as guias de
recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento estabelecido em lei
tenha ocorrido no mês anterior.
§ 4º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
§ 5º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
§ 6º As faturas deverão vir devidamente acompanhadas da documentação Regularidade Fiscal e
Trabalhista.
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO
REAJUSTAMENTO E REVISÃO

DAS

CONDIÇÕES

DA

PROPOSTA

–

Os critérios para reajustamento estão definidos nas Condições Gerais de Contratação, sendo
adotado para tal a variação do INCC, contados a partir da data da proposta.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigarse-á:
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a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às contribuições
sociais e tributos;
c) Zelar pela execução de todos os serviços necessários a execução do objeto contratado e
o controle dos recursos humanos empregados;
d) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em função do
objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato,
bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas ao
objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações assumidas para
cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a parte contratante;
h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras que venham a ser
criadas ou exigidas pelo governo.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal, a CONTRATANTE
obrigar-se-á:
1. Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei
Federal nº 8.666/93.
2. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do
serviço;
3. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
4. Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste
contrato;
5. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta
prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento
assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente contrato será realizado em REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por
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profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as
atividades a que se propõem.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços objeto do termo de contrato compreendem:


Projeto estrutural completo, com detalhamento geral e levantamento de quantitativo de
material.



Projeto de fundações completo, com detalhamento geral, locação de obra e quantitativo de
material.



Projeto elétrico completo com detalhamento geral e levantamento de quantitativo de
material.



Projeto hidrossanitário completo, com levantamento de quantitativo de material.



Projeto de PCI completo, com detalhamento geral e levantamento de quantitativo de
material.



Projeto de SPDA completo, detalhamento geral e levantamento de quantitativo de material.



Cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na execução dos serviços técnicos de engenharia, objeto do
presente termo, a CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa
designada com poderes para:
a) Recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições
especificadas neste Contrato;
b) Comunicar à contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
c) Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens constantes
neste contrato;
d) A Contratada exercerá a fiscalização do presente contrato através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transportes.
e) A gestão do presente termo de contrato será realizada pela Senhora Adriana Araújo Silva,
Bacharel em Enfermagem, COREN 455648, Secretária Municipal de Saúde, deste município de
Boninal, Estado da Bahia.
f) Fica designado o Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia e o Engenheiro Civil
Senhor João Manoel Pereira Rocha Neto, Registro Profissional no CREA sob o nº 0515043133,
como responsáveis pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão,
nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese de a Contratante deixar de exigir qualquer condição deste
Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de
exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o contratado
às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§1º. A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes
penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
§2º. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I. 0,3 % (três décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
dos serviços não realizados;
II. 0,7 % (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
§3º. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas.
§4º. A contratada deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos dentro de 10
(dez) dias da sua ocorrência e apresentar os documentos comprobatórios até 10 (dez) dias,
após a cessação do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no prazo de 10 (dez)
dias, a contar do recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando
por escrito as razões de sua eventual recusa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências
contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93.
§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses
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previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que
assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso
fortuito ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou
dissolução judicial ou extrajudicial;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de
Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as
testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), .............. de ....................... de ...........
CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

...............................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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