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CONVITE Nº004/2019 
LICITAÇÃO nº0017/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº028/2019 
 
 A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, por sua Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto Municipal nº 1071, de 02/01/2019, torna público 
que, na forma da Lei n.º 8.666/1993, da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei Complementar 
n.º 147/2014 e, subsidiariamente, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará 
realizar licitação na modalidade CONVITE sob o Critério de Julgamento Menor Preço, sob o 
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, mediante as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 

DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

Local: Sala do Setor de Licitações  
Sito à Rua Lourencio Pereira, Nº 77 - Centro, São Félix do Coribe/BA, CEP 47665-000 
Prédio Sede da Prefeitura Municipal  
Data: 01 de abril de 2019 
HORÁRIO: 09:00h 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de serviços de engenharia para 
requalificação e ampliação da Praça Nilton Viana Cardoso, na Sede deste Município, com recursos 
Próprios do Município, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. 

1.1. Os serviços, objeto deste Convite, se encontram descritos e quantificados no 

Memorial Justificativo e Memorial Botânico (Anexo I) e Planilha Orçamentária 
(II). 

1.2. O local onde será executado o objeto deste Convite situa-se na Praça Nilton 

Viana Cardoso, no Centro desta cidade de São Félix do Coribe - BA. 

1.3. A forma, prazos, condições de execução procedimentos a serem seguidos, 
obrigações e deveres, etc. estão expostos no Projeto Básico/Memorial 
Descritivo (Anexo I) e na Minuta do contrato (Anexo XI), que fazem parte 
integrante deste Edital, independente de transcrição. 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. O valor estimado para a contratação objeto desta licitação é de R$ 223.192,15 (duzentos e 
vinte e três mil, cento e noventa e dois reais e quinze centavos), conforme Planilha Orçamentária 
constante do Anexo II. 

3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos próprios e/ou 
vinculados, consignados no Orçamento do Poder Executivo, cuja programação é a seguinte: 

Poder: Executivo 
ORGÃO: 07 – Secretaria de Infraestrutura  
Unidade Orçamentária: 07.01 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Unidade Executora: 07.01 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Funcional: 15.451.0005-1.016 Const., Ampl. e Ref. de Praças, Jardins e Logradouros Public 
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Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinários 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

4. Serão convidados a participar deste Convite os interessados inscritos ou não inscritos no 

Cadastro de Registro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de São Félix do 
Coribe - BA, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, possibilitando-se 
que outros, credenciados na correspondente especialidade, participem da licitação, desde que 
manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. 

4.1. A participação na presente licitação implica, automaticamente, na aceitação 
integral dos termos deste Ato Convocatório e seus Anexos e Leis aplicáveis; 

4.2. As interessadas em participar do certame arcarão com todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório; 

4.3. As empresas participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e da Lei nº. 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer 
tempo. 

5. Não poderão participar deste Convite: 

5.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
Município de São Félix do Coribe - BA, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação; 

5.3. empresário impedido de licitar e contratar com o Município de São Félix do 
Coribe - BA, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no 
art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98; 

5.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da 
Lei nº 8.429/92; 

5.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

5.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

5.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

5.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 
com o objeto deste Convite; 
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5.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

5.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

5.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

6. O licitante deverá vistoriar o local onde será executado o objeto deste Convite, no período 
até o último dia útil anterior à data fixada para recebimento e abertura da documentação de 
habilitação e proposta de preços da referida licitação, com o objetivo de inteirar-se das 
condições e grau de dificuldade existente na execução da obra, mediante prévio 
agendamento junto ao Setor de engenharia da Secretaria de Obras, desta Prefeitura, com o 
Sr. Ronivaldo, pelo telefone (77) 3491-__, nos horário das 8hs às 14h. Conforme art.30, 
inciso III da Lei nº8.666/93. 

6.1. A visita deve ser feita pelo responsável técnico com registro no CRA e/ou CAU, 
nomeado por procuração ou pelo sócio/proprietário, em ambos os casos deverá 
ser apresentado o Certificado de Responsabilidade Técnica expedido pelo CRA 
com data de validade vigente, devidamente autenticado, em conjunto com o 
contrato social da pessoa jurídica. 

6.2. Em se tratando de Sócio ou Diretor, caso o mesmo não possua o devido 
registro citado acima (CREA/CAU), não será reconhecido para efeito deste 
item como Técnico competente para a realização da vistoria.  

6.3. A declaração será fornecida depois de realizadas as visitas, em horário 
agendado com servidor devidamente autorizado e designado pela Secretaria 
Municipal de Obras 

SEÇÃO IV – DO PROCEDIMENTO 

7. O representante legal do licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes 
Documentação e Proposta, até o dia e à hora e no local fixados no preâmbulo deste Convite. 

7.1. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada 
retardatária, a não ser como ouvinte. 

8. O documento de credenciamento poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação, no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Documentação e 
Proposta. 

9. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credencia pelo licitante, mediante 
a apresentação de documento de credenciamento para falar em seu nome durante a sessão 
pública de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou às propostas.    

9.1. Entende-se como documento de credenciamento: 

9.1.1. Tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento 
que lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura (Contrato Social, 
Requerimento de Empresário, Certificado de Micro-empreendedor 
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Individual - MEI), devendo identificar-se, exibindo a carteira de 
identidade ou outro documento equivalente com foto 

9.1.2. Se Procurador, deverá apresentar procuração por instrumento público 
ou particular, da qual deverá constar ainda a indicação de amplos 
poderes para representar o licitante em licitação pública, com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada do ato constitutivo 
da empresa, que comprove a legitimidade do outorgante. 

Obrigatória a apresentação de documento de identidade ou outro 
documento equivalente com foto, preferencialmente, de acordo com o 
Modelo do Anexo III. 

10. Somente os licitantes que tiverem credenciado representante, na forma dos subitens 
anteriores, terão poderes para usar a palavra durante a sessão, manifestar após a declaração de 
vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Comissão 
Permanente de Licitação, assinar documentos e ata, onde estará registrada todos os atos 
relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome do licitante. 

11. Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar apenas uma 
empresa licitante, sob pena de exclusão sumária das representadas do certame. 

12. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá o 

representante de se manifestar durante a sessão em seu nome. 

13. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos licitantes 
somente poderão participar da sessão como ouvintes. 

14. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Convite, ressalvadas 
apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhar formais, que serão 
analisados pela Comissão.  

15. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 
Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas 
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á mediante publicação de aviso no Diário 
Oficial do Município, disponível no endereço www.saofelixdocoribe.ba.gov.br, ou diretamente aos 
licitantes em sessão convocada previamente. 

16. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para abertura dos envelopes. 

16.1. Os licitantes serão convocados a comparecer à sessão mediante publicação 
no Diário Oficial do Município, ou mediante comunicação direta aos licitantes, 
ou, ainda, por intermédio de ofício.  

16.2. Os envelopes Proposta ficarão sob a guarda da Comissão  
Especial de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus 
membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

17. Após a abertura dos envelopes Documentação, as propostas dos licitantes habilitados 

serão abertas, na ocorrência das seguintes situações: 

17.1. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os 
licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 

17.2. Se transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de 
recurso; ou 

17.3. Se dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 
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18. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta 
em uma única sessão, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos do Ato Convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no 
fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e horário, marcados 
para prosseguimento dos trabalhos. 

19. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta será realizada em sessão pública, 
da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

19.1. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer reclamação 
deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais dos licitantes 

presentes.  

19.2. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes. 

20. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à 
sessão. 

21. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

21.1. Abertos os envelopes Proposta, não caberá desclassificar as propostas por 

motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

22. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 
fase deste Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar 
originariamente da documentação e das propostas.  

23. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados ficarão à disposição 

destes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o 
prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, 
quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão 
Permanente de Licitação. 

24. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas aos licitantes ou 
seus representantes legais por ofício, e-mail institucional ou fax, principalmente, quanto a: 

24.1. Pedidos de esclarecimentos; 

24.2. Habilitação ou inabilitação do licitante; 

24.3. Julgamento das propostas; 

24.4. Resultado de recurso porventura interposto; e 

24.5. Resultado deste Convite. 

SEÇÃO V – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES   

25. Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo deste Convite, o licitante deverá 
apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e 
proposta, em envelopes opacos, separados, fechados, com indicação em suas partes externas e 
frontais, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO 
À: 

Comissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA 

Referência: Convite nº. 004/2019 
Razão Social e CNPJ 

Data de Abertura: 25/03/2019 

 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA 
À: 

Comissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA 

Referência: Convite nº. 004/2019 
Razão Social e CNPJ 

Data de Abertura: 25/03/2019 

26. A não entrega dos envelopes no dia, hora e local estabelecido, equivalerá à desistência da 
participação no presente Certame. 

27. Será admitida a entrega dos documentos via postal, entretanto a Comissão não se 
responsabilizará pela inviolabilidade da proposta durante o seu trâmite, devendo o mesmo ser 
entregue lacrado para a Comissão Permanente de Licitação, que o manterá assim até a abertura 
da Sessão. A Comissão também não se responsabilizará pelo atraso da entrega e não adiará de 
forma alguma a Sessão de Abertura por essa razão. 

28. Os documentos poderão ser apresentados em original ou em qualquer processo de cópia 
perfeitamente legível, exceto em papel térmico de fax, todos autenticados na forma da Lei, ou por 
servidor da Comissão Permanente de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou 
pela Internet, nos casos em que o Órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar a 
consulta. 

29. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão esta em nome da Licitante 
com número do CNPJ e com o endereço respectivo. 

30. Se a Licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome. Caso seja à 
filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

31. Os documentos constantes dos envelopes deverão conter: 

31.1. Conter rubrica em todas as folhas e assinatura na última do responsável 
constituído; 

31.2. Vir preferencialmente encadernados, de modo a não conter folhas soltas, sem 
emendas, acréscimos, numerados seqüencialmente em ordem crescente, em 
uma via, sem borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais 
Licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão do 
conteúdo. 

32. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e 
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

33. Os documentos exigidos nesta Carta-Convite poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da 
Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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33.1. Somente serão aceitas cópias legíveis; e 

33.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

34. As Licitantes que desejarem autenticar sua documentação junto a Comissão Permanente 
de Licitação deverá apresentar em até 02 (duas) horas antes do horário previsto para 
abertura da sessão. Não serão autenticados documentos na Sessão Pública do certame. 

35. A Licitante deverá apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 
duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

36. Após o horário e a data estabelecida neste instrumento convocatório, nenhum documento 
ou proposta serão recebidos pela Comissão. 

37. Somente serão aceitos os documentos acondicionados nos envelopes, não sendo admitido 
posteriormente o recebimento pela Comissão de qualquer outro documento, nem permitido 
à Licitante fazer qualquer adendo aos entregues a Comissão. 

38. A Comissão poderá, também, solicitar originais de documentos já autenticados, para fim de 
verificação, sendo a Licitante obrigada a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo ser inabilitada. 

39. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas, é facultado à Comissão, mediante 
autorização expressa do Prefeito Municipal, fixar prazo de 03 (trêo) dias úteis, para 
apresentação de documentação escoimada das causas que provocaram a inabilitação. 

40. A Licitante arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de 
sua proposta, sendo que a Administração em nenhuma hipótese será responsável por tais 
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos nesta Licitação, ou seu resultado. 

SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO (Envelope 01) 

41. RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

41.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

41.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

41.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 
de documento comprobatório de seus administradores. 

41.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores. 

41.5. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações 
subseqüentes devidamente registradas, em se tratando de Sociedade 
Comercial e, tratando-se de Sociedade por Ações, acrescentar os documentos 
de eleição de seus Administradores, dispensados caso estes já tenham sido 
apresentados na fase de credenciamento. 

41.5.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

41.6. 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. 

41.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ). 
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41.8. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 

 
42. RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

42.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação 

da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União e 
débitos relativo às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela 
Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

42.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, 
expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda do domicílio tributário da 
licitante. 

42.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa 
aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante. 

42.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por meio 
da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 

42.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), 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 (www.tst.jus.br/certidão). 

42.5.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 
período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

42.5.2. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 
do resultado do Convite. 

42.5.3. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

42.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto na 
subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, 
conforme §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06. 
 

43. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Todos os licitantes, credenciados ou não no CRC, deverão 
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos abaixo 
relacionados, no envelope nº 1: 

43.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, conforme as áreas de atuação previstas no 
Projeto Básico, em plena validade, que comprove atividade 
relacionada com o objeto licitado; 
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43.1.2. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa ou do 
profissional, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde 
as obras/serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT ou Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida(s) por estes 
Conselhos, que comprovem que a execução de  obras/serviços 
similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, com os 
quantitativos mínimos: 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM BLOCO 
INTERTRAVADO 20X10 C/ ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, 
COLORIDO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ou COM 
PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA – 730m². – mínimo 
590 M². 

a)  Definem-se como obras/serviços similares: Serviços de 
natureza civil, que contenham: revestimento de vias 
públicas com blocos de concreto; 

b)  Definem-se como obras/serviços de porte e 
complexidade similares àqueles que apresentam 
grandezas e características técnicas semelhantes às 
descritas nas Especificações Técnicas dos Memoriais 
Descritivos e Planilhas Orçamentárias – Anexo I e II, parte 
integrante deste edital; 

c)  Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão 
(ões) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os 
seguintes dados: local de execução, nome do contratante 
e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) 
responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) 
e número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descrição 
técnica sucinta indicando as obras/serviços e quantitativos 
executados e o prazo final de execução. 

43.1.3. Comprovação de Registro de Profissional Responsável Técnico, 
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 da obra, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida por estes 
Conselhos, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração, nos termos do art. 30, §10, da Lei 8.666/93. 

10.1.1.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da 
equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 
permanente da empresa licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 
certame, que a licitante deverá comprovar através da juntada 
de cópia dos seguintes documentos: O sócio que comprove 
seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
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administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame, acompanhada de anuência deste, com sua 
assinatura reconhecida em cartório, e sua indicação para 
coordenar as obras/serviços, objeto deste edital admitindo-se 
a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela administração, nos termos 
do art. 30, §10, da Lei 8.666/93. 

10.1.1.2. 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 compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 
do certame, acompanhada de anuência deste, e sua indicação 
para coordenar as obras/serviços, objeto deste edital; 

10.1.1.2.1. No caso de duas ou mais 
licitantes apresentarem atestados de um 
mesmo profissional como responsável técnico, 
como comprovação de qualificação técnica, 
ambas serão inabilitadas. 

44. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

44.1. Atestado de vistoria expedido pela Administração, devidamente assinado pelo 
servidor responsável, conforme Modelo Anexo IV; 

44.2. Declaração de ciência de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e 
contratação, conforme modelo ANEXO V; 

44.3. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, conforme modelo ANEXO VI; 

44.4. Declaração de elaboração independente de Proposta, conforme modelo 
ANEXO VII; 

44.5. Declaração de atendimento aos critérios de sustentabilidade sócio-ambiental, 
conforme modelo Anexo VIII; 

44.6. Declaração de enquadramento como Microempresa ou empresa de Pequeno 

Porte (Lei Complementar nº 123/06, (Exclusiva para MEI, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte), conforme modelo ANEXO IX. 
 

45. O representante legal que assinar as Declarações de que trata os subitens anteriores 
deverá estar credenciado para esse fim, devendo, se a Comissão Permanente de Licitação 
exigir, apresentar o documento que comprove o credenciamento. 

46. Os documentos exigidos neste Ato Convocatório, dentro do envelope Documentação, 
deverão ser entregues, de preferência, numerados seqüencialmente e na ordem estabelecida 
nesta Seção da Carta-Convite, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame 
correspondente. 
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47. 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. 

48. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

48.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo:  
48.1.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz; 

48.1.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial; 

48.1.3. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

49. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 
habilitado. 

50. Caso o licitante já tenha apresentado algum dos documentos exigidos para habilitação no 
ato do credenciamento, não se faz necessário a sua apresentação no envelope 
“DOCUMENTAÇÃO”. 

SEÇÃO VII – DA PROPOSTA – (Envelope 02) 

51. A proposta, apresentada no Envelope nº 02, deverá ser elaborada na forma do Anexo IV – 
Modelo de Proposta de Preços, preenchendo-se os valores unitários e totais, ofertados pelo 
licitante. 

52. A proposta deverá, ainda:  

52.1. Ser emitida por computador ou datilografada, de preferência, em uma única via, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas; 

52.2. Fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social do licitante, o 
CNPJ, números de telefones e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo 

endereço com CEP, bem como o banco, a agência e os respectivos códigos e o 
número da conta corrente para efeito de depositados referente à pagamentos 
se a licitante sagrar-se vencedora do certame e contratada. 

52.3. Indicar o prazo de sua validade, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) 
dias, contados da abertura da sessão pública. Caso o prazo de que trata este 
subitem não esteja expressamente indicado na proposta, esta será 
entendida como válida por 60 (sessenta) dias. 

52.4. Conter outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante.  

53. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação ao 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas 
formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

53.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação 

quaisquer erros aritméticos;  

53.2. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal do licitante com poderes para esse fim e presente à reunião de abertura 
dos envelopes Proposta;  
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53.3. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos 
dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - 
Documentação. 

53.4. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou 
venham a incidir para a fiel execução/fornecimento do objeto ofertado, tais 
como, impostos, taxas, encargos, transporte, seguros, enfim, todos os custos 
diretos e indiretos necessários à execução do objeto ora licitado; 

53.5. A licitante deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, 
fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando ainda o Banco, número da 
Conta Corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a 
licitante sagrar-se vencedora do certame.  

53.6. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, 
contados da abertura da sessão pública. Caso o prazo de que trata este 
subitem não esteja expressamente indicado na proposta, esta será 
entendida como válida por 60 (sessenta) dias. 

54. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Coribe/BA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima 
referida, por igual prazo, no mínimo; 

55. Os preços oferecidos deverão estar compatíveis com os praticados no mercado, 
respeitando-se os valores máximo unitário e global de cada item, constantes do Anexo I - Termo 
de Referência; 

56. Os preços indicados ao objeto, nas propostas ofertadas pelos licitantes, deverão ser fixos 
e irreajustáveis, ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

57. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, 
taxas, fretes, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto, bem como 
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos; 

58. A proposta deverá ser apresentada acompanhada da composição dos preços 
unitários propostos; 

59. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração, seja para mais ou para menos. 

60. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos 
arábicos e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de 
divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

61. A Proposta de Preços apresentada será considerada para efeito de julgamento, sendo de 
exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo direito de pleitear qualquer 
alteração. 

SEÇÃO VIII – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

62. A Comissão verificará a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 
estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em 
desacordo. 

62.1. Poderão ser admitidos pela Comissão erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
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63. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 
quanto a erros formais, os quais poderão ser corrigidos pela Comissão da seguinte forma: 

63.1. discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o 
valor por extenso; 

63.2. erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e 
corrige-se a quantidade e o preço total; 

63.3. erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, 
mantém-se o preço unitário e a quantidade, retificando o preço total; 

63.4. erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma; 

63.5. erro de unidade de medida, mantém-se o estabelecido no Edital; 
 

64. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pela Comissão em conformidade 
com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da 
proposta; 

65. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que 
não configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 
modificação nos seus termos originais quanto ao mérito (substância). 

66. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito 
exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto de no subitem 
anterior, a proposta será desclassificada. 

66.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos 
pertencentes ao quadro de pessoal da Administração Municipal ou, ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

66.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

66.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

66.4. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis.  

66.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto deste Convite. 

66.4.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá 
ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 
podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:  

66.4.2.1. questionamentos junto à proponente para a apresentação 
de justificativas e comprovações em relação aos custos 
com indícios de inexequibilidade; 

66.4.2.2. verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou 
sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

66.4.2.3. levantamento de informações junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência 
Social; 
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66.4.2.4. consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos 
ou similares; 

66.4.2.5. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

66.4.2.6. verificação de outros contratos que a proponente 
mantenha com a Administração ou com a iniciativa 
privada;  

66.4.2.7. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos 
utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos e 
fabricantes; 

66.4.2.8. verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela 
proponente;  

66.4.2.9. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas 
publicados por órgãos de pesquisa;  

66.4.2.10. estudos setoriais; 

66.4.2.11. consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal; 

66.4.2.12. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que a proponente disponha 
para a execução do objeto;  

66.4.2.13. demais verificações que porventura se fizerem 
necessárias. 

66.5. Será desclassificada a proposta do licitante que não corrigir ou não justificar 
eventuais falhas apontadas pela Comissão Permanente de Licitação.   

67. A Comissão verificará as propostas apresentadas e desclassificará, as propostas que 
apresentarem preços simbólicos, irrisórios, inexeqüíveis ou abusivos (acima da média do 
mercado), conforme os Arts. 43, inciso IV, 44, § 3º e 48, incisos I e II, da Lei nº. 8.666/93. 

68. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar, o prazo de 03 
(três) dias úteis para os licitantes apresentem de novas propostas, escoimadas das causas de 
desclassificação. 

69. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas classificadas nas condições definidas nesta 
sessão, a Comissão repetirá o Convite com no mínimo, mais um interessado cadastrado não 
convidados nas últimas licitações para objeto idêntico ou assemelhado. 

SEÇÃO IX – DA ACEITABILIDADE E CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS 

70. Serão classificadas todas as propostas apresentadas que atenderem as exigências do 
Instrumento Convocatório, devendo a Comissão deliberar sobre a aceitabilidade das propostas 
quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade com as 
especificações constantes do Termo de Referencia deste Convite, sendo declarada vencedora 
aquela que ofertar o “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

71. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados. 
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SEÇÃO X – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

72. Após declarada a vencedora, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de 
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à 
proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

72.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 02 (duas) horas, contadas do encerramento da sessão pública e  
ciência do fato, que pode ocorrer por e-mail institucional ou fax, para apresentar 
uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor 
estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto; 

72.2. Não sendo declarada vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, a Comissão 
Permanente de Licitação, de forma imediata, convocará as licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

72.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 
condição, a Comissão Permanente de Licitação fará um sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

72.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 02 (duas) horas, 
controlado pela Comissão Permanente de Licitação, decairá do direito 

previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006. 

72.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 
procedimento licitatório prossegue em favor da proposta originalmente 
vencedora do Convite. 

SEÇÃO XII – DO RECURSO 

73. Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, o licitante poderá apresentar 
recurso ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do 
licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação deste Convite. 

74. Os recursos administrativos deverão ser protocolados junto à Secretaria de Administração, 
dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sito a Rua Lourencio 
Pereira, nº 77, Centro, São Félix do Coribe - BA, de segunda a sexta-feira no horário das 
08h:00m às 12h:00m e das 14h:00m às 18h:00m, onde deverá constar o termo 
“RECURSO”, número do processo, o número da Licitação e data de abertura devidamente 

assinado e, rubricado em todas as folhas, pelo representante legal da Licitante. 

75. Interposto o recurso, será comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis. 

75.1. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão 
ou fazê-los subir, devidamente informado, a autoridade superior. 

75.2. Para efeito do disposto no § 5º do Art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos 
deste Convite franqueados aos interessados. 
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76. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação 
deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

76.1. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de 
Licitação logo após ter sido protocolizado. 

77. Os recursos contra habilitação ou inabilitação da Licitante ou julgamento das propostas 
terão efeito suspensivo. Os demais recursos previstos no inciso I do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 poderão ter eficácia suspensiva, mediante despacho motivado do 
Secretário Municipal de Administração E Finanças e presentes razões de interesse público. 

78. A falta de manifestação de intenção de recurso no prazo previsto no item 82 desta sessão, 

importará na decadência do direito de recurso e autoriza a o encaminhamento dos autos do 
processo para análise jurídica para emissão de parecer preliminar à Adjudicação e Homologação 
pela Autoridade Superior. 

SEÇÃO XIII–DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

79. Atendidas a todas as condições deste Convite, o objeto será Adjudicado GLOBALMENTE 
ao licitante vencedor. 

80. A homologado e Adjudicado deste Convite compete ao Prefeito Municipal. 

SEÇÃO XIV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

81. Depois de homologado o resultado deste Convite, a licitante vencedora será convocada 
para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

81.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 

pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

82. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Prefeitura. 

83. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assianr o referido 
documento no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar este Convite, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

83.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, dentro do 

prazo estabelecido pelo Município de São Félix do Coribe - BA, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas. 

83.2. O disposto nesta subcondição não se aplica aos licitantes convocados nos 

termos do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação, 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro licitante vencedor, inclusive 
quanto ao prazo e preço. 

84. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á a manutenção das condições de 
habilitação da licitante vencedora, através de consulta as certidões de regularidade fiscal e 
trabalhista. 
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85. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e 
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação. 

SEÇÃO XV – DAS SANÇÕES 

86. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e 
demais cominações legais, nos seguintes casos: 

86.1. cometer fraude fiscal; 

86.2. apresentar documento falso; 

86.3. fizer declaração falsa; 

86.4. comportar-se de modo inidôneo; 

86.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

86.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

86.7. não mantiver a proposta. 

87. Para os fins da subcondição 73.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

SEÇÃO XVI – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

88. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: prefeiturasfc.licita@gmail.com. 

89. É facultado a qualquer pessoa física ou jurídica impugnar, por escrito, os termos da 
presente Carta-Convite por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em 
até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento e abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta, mediante petição a ser enviada à Comissão Permanente de 
Licitação, através do e-mail: prefeiturasfc.licita@gmail.com, pelo fax: (77) 3491-2921 ou por 
petição dirigida ou protocolada na Secretaria Municipal de Administração na Sede da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Coribe/BA, sito na Rua Lourencio Pereira, nº 77 - Centro, das 08: 00h âs 
12:00 e das 14:00h às 17:00h. 

90. Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante o Município de 
São Félix do Coribe - BA o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 
marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta, apontando as 

falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

91. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar deste 
Convite até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

92. A Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pelo setor técnico competente, decidirá 
sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

92.1. A impugnação interposta deverá ser feita, exclusivamente, no Departamento de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA, no 
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endereço: Rua Lourencio Pereira, nº 77 - Centro, das 08: 00h âs12:00 e das 
14:00h às 17:00h. 

93. A Comissão Permanente de Licitação, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá 

sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

94. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

95. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão 
Permanente de Licitação serão encaminhadas por ofício, e-mail institucional ou fax a todos os 
convidados para o certame e entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis 
para consulta por qualquer interessado. 

96. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame 

SEÇÃO XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

97. O Prefeito Municipal compete anular este Convite por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

98. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Convite: 

98.1. A anulação do Convite induz à do contrato. 

98.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da 
Lei n.º 8.666/93;  

98.3. A nulidade do procedimento licitatório induz à da adjudicação, ressalvado, 
ainda, o dispositivo citado na subcondição anterior; 

98.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório 
e a ampla defesa.  

99. É facultado a Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 
fase deste Convite, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido 
apresentados para fins de habilitação e classificação. 

100. Na fase de habilitação e no julgamento das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos 
documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

100.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento 
deste Convite. 

101. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

102. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão 
as últimas. 
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103. Este Convite poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência 
da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA, sem prejuízo do disposto no inciso IV - § 2º do 
art. 21, da Lei nº 8.666/1993. 

104. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

SEÇÃO XVIII – DOS ANEXOS 

105. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

105.1. Anexo I – Memorial Justificativo / Especificações Técnicas 

105.2. Anexo II - Orçamentos Estimativos e Cronogramas de Execução; 

105.3. Anexo III - Modelo de Procuração;  

105.4. Anexo IV – Modelo de Atestado de vistoria expedido pela Administração, 
devidamente assinado pelo servidor responsável; 

105.5. Anexo V – Modelo de Declaração de ciência de inexistência de fatos impeditivos 
de habilitação e contratação; 

105.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;  

105.7. Anexo VII  - Declaração de elaboração independente de Proposta; 

105.8. Anexo VIII – Modelo de Declaração de atendimento aos critérios de 
sustentabilidade sócio-ambiental; 

105.9. Anexo IX - Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa ou 

empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/06) 

105.10.  Anexo X - Modelo de Termo de Proposta de Preços; 

105.11.  Anexo XI - Minuta do Contrato. 

SEÇÃO XIX – DO FORO 

106. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de 
Santa Maria da Vitória - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

São Félix do Coribe - BA, 14 de março de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUTAÍ EUDES RIBEIRO FERREIRA 
Prefeito 

 

LUIZ CARLOS FERREIRA 
Presidente da CPL 
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São Félix do Coribe-Ba 

18/09/2018 

 

 

PRAÇA NILTON VIANA 

CARDOSO 
Projeto de Requalificação e Ampliação. 
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Praça Nilton Viana Cardoso 
São Félix do Coribe-Ba 18 de setembro de 2018 

Resumo do projeto: 
Requalificação e ampliação da praça Nilton Viana Cardoso, integrando-a com a Igreja de 
São Francisco de Assis (atual Igreja matriz), de modo que valorize a igreja e crie 
elementos que agreguem valor a sua característica identitária. Tornando-se apta a atender 
as demandas fornecidas pela comunidade cristã sem comprometer a sua função e 
aplicabilidade existente, uma vez que a praçase encontra em uma região essencialmente 
residencial e desta forma, massivamente frequentada por crianças e idosos.  
Problemática: Má acessibilidade urbana, acidentes recorrentes aos usuários da igreja, 
insuficiência de estacionamentos, mobiliário urbano e equipamento lazer. O espaço hojese 
encontra degradado, comcanteiros depredados, iluminação ineficiente além de não possuir 
sistema de drenagem adequada. 
Condições atuais da Praça:  

 
Fonte: Fotos fornecidas pelo fotografo Marcos. 
*As imagens acima evidenciam a precariedade da praça, que promove a desertificação do 
espaço público, conseqüentemente a insegurança. 
 
Como um meio de resgatar valores por outrora perdidos o novo projeto da nova praça 
Nilton Viana Cardoso, situada na cidade de São Félix do Coribe - Ba irá promover o 
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resgate de valores históricos e culturais, através de 3 elementos de identificação, sendo 
eles: Uma placa em mármore, a qual irá contar a história do lugar e do homenageado que 
dá nome a praça, O resgate do antigo crucifixo da Igreja (retorno ao seu local de origem 
restaurado e sobre nova “roupagem”) e um Mosaico que terá o intuito de conectar plástica 
e ideologicamente a praça com a Igreja de São Francisco de Assis, criando a relação de 
lugar e promovendo turismo. 
A praça é um espaço voltado a interação social, de lazer e local de promoção das mais 
diversas atividades coletivas da comunidade a qual pertence. É na praça que a cidade 
respira humanidade e interatividade, desta forma o projeto que visa revitalizar as funções 
básicas do espaço e atender as necessidades recorrentes da comunidade local, de 
promover espaços agradáveis de socialização e lazer (principalmente para as crianças), 
bem como um espaço flexível, de adoração e cultos religiosos uma vez que uma das 
principais solicitações foi a integração da praça com a igreja de São Francisco de Assis 
(Igreja Matriz).  
Como meio de promover um projeto integrativo, e reconhecendo a apatia do atual projeto 
arquitetônico da igreja, o qual não evidencia características singulares para a sua 
identificação e valorização, foi agregado ao valor do projeto de requalificação da praça, o 
critério de valorização e identificação do caráteridentitário da igreja, a partir de elementos 
existentes na praça. Para isso, no adro criado para integrar a igreja com a praça, foi 
elaborado em sua paginação de piso, um mosaico rico em valores simbólicos de cunho 
histórico, religioso e regional.  
O mosaico em homenagem a São Francisco de Assis traz com sigo a cruz franciscana ao 
centro, e um terço Franciscano, envoltos em uma auréola que remonta não somente a 
santidade inerente ao santo como o elemento primaz do sertão: O Sol. Fora isso, 
formando um triangulo imaginário ou até mesmo a própria forma subjetiva da cruz 
franciscana, há 3 imagens simbólicas que remontam ao santo, sendo elas:  

1. O lobo negro (que representa a absolvição dos pecados através da fé). Este 

elemento resgata uma passagem na história do santo, o que promove valor 

histórico e mitológico de são Francisco de Assis, que com sua fé enfrenta a fera de 

Gubbio (cidade da Itália) um lobo negro gigante que aterrorizava a região. 

(Originalmente o lobo de Gubbio era um ladrão e assassino que saqueava e 

aterrorizava os citadinos, e através do poder da fé de São Francisco e da palavra 

do senhor, o mesmo foi convertido ao caminho do bem, recebendo o perdão do 

povo e se tornando um defensor da cidade de Gubbio). Com isso a imagem traz 

consigo valor simbólico de regeneração dos pecados, e possui valor histórico e 

cultural. 

2. Os pássaros brancos – Que assim como o lobo, remonta fases da história de São 

Francisco evidenciando sua proximidade com os animais, também é símbolo de 

inteligência, sabedoria e leveza,remonta ao divino e a libertação da alma. Símbolo 

de Luz, a imagem também traz consigo a ideia da presença do espirito Santo 

(originalmente representado por uma pomba), trazendo consigo valor simbólico e 

religioso. 

3. A última imagem localizada na base da cruz franciscana é formada por um conjunto 

de 3 ondas, sendo uma maior ao centro (a qual representa o Rio São Francisco) e 

duas menores nas extremidades que representam os Rios Grande e Corrente (os 
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maiores afluentes do são Francisco). Trazendo o caráter de valor simbólico e 

regional.  

 
 

Para atender as necessidades das crianças que frequentemente utilizam o espaço, a nova 
praça irá possuir um parque infantil que estará situado no canteiro central da praça uma 
vez que este espaço é o mais propício para monitoramento das atividades realizadas 
pelas crianças, que por sua vez terão seu acesso controlado por apenas uma única 
entrada, aumentando assim a segurança dos usuários (crianças) o que promove conforto 
aos seus responsáveis. Além do parque, a praça irá receber 3 novos pergolados, que 
estarão localizados estrategicamente nas zonas de maior insolação da praça com o intuito 
de gerar sombreamento e promover espaços propícios a instalação de comércios 
itinerantes (vendedores de pipoca, baleiro, sorvete, lanches em geral etc.)  

Por fim, para atender a uma necessidade de renovação e modernidade, a praça irá 
receber uma paginação de piso extremamente singular, de linhas orgânicas e fluidas que 
promovem ritmo e estimulam visualmente o transeunte durante todo o domínio da praça e 
que em dado momento culminam em um fluxo direcional ao mosaico existente no centro 
do espaço flex. 
 

 
 

Autor: Bruno Wildberger 
CAU: A120861-6 
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Bruno Wildberger 

BW. ARQUITETURA & URBANISMO 

16/8/2018/ 

Memorial Botânico- Praça Nilton Viana Cardoso:      

São Félix do Coribe -BA 
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Memorial Botânico da Praça Nilton Viana Cardoso: 

 
- O presente memorial objetiva descrever as espécies a serem colocadas no projeto 
paisagístico da praça Nilton Viana Cardoso (excluindo-se deste as árvores já existentes no 
local e que não serão retiradas). Este documento especificara as espécies em sua 
nomenclatura (popular e científica), porte, técnicas de plantio e cultivo, pragas comuns e 
suas principais características de planta para tal projeto. 
 

01. Coroa de Cristo –  

Reino: Plantae 
Divisão: Magnoliophyta 
Classe: Magnoliopsida 
Subclasse: Magnoliidae 
Ordem: Malpighiales 
Família: Euphorbiaceae 
Género: Euphorbia 
Espécie: Euphorbiamilii 
Nomes Populares:  
Porte:um arbusto perene de 
até 2 metros de altura, 
bastante ramificado, com 
longos ramos contorcidos, 
providos de numerosos 
espinhos afiados em forma de agulhas, medindo cerca de 3 centímetros de 
comprimento. 
Descrição:Essa planta pertencente ao gênero Euphorbia. Seu nome é uma 
homenagem ao Barão Pierre-Bernard Milius, governador pela França da Ilha de 
Bourbon, atual Ilha Reunião, o qual doou algumas plantas desta espécie para o Jardim 
Botânico de Bordeaux em 1821. Des Moulins descreveu e publicou esta espécie, que 
apresenta pequenos cachos de flores de coloração vermelha. 
A planta é semi-herbácea, e apresenta espinhos rígidos e folhas concentradas 
principalmente na parte superior dos ramos. Possui pequenas inflorescências 
protegidas por brácteas de coloração vermelha, podendo apresentar variedades de 
coloração amarela que dependendo da insolação se tornam levemente róseas. 
A planta é um arbusto perene que possui látex cáustico e irritante, que pode afetar as 
mucosas nasal, oral e ocular. Quando entra em contato com os olhos ocasiona 
conjuntivite podendo causar lesões mais graves levando a perfuração da córnea e 
cegueira. O contato com a pele pode causar queimaduras, e a formação de vesículas e 
pústulas. O contato com a mucosa oral ou no caso de mastigação e ingestão pode 
provocar salivação, náuseas, vômitos e até diarreia. 
Suas folhas são alternadas, simples, inteiras, obovadas ou espatuladas, glabras, 
membranosas e pecíolos curtos. 
A flores são unissexuais, reunidas em inflorescências do tipo ciátio, com pedúnculos 
longos e brácteas vermelhas ou amarelas. O invólucro campanulado apresenta cinco 
nectários glandulares apicais. Os frutos são do tipo cápsulas tricoca. 
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Motivo da sua Escolha: A planta além de seu caráter ornamental, possui extrema 
resistência para cultivo no meio urbano, exigindo-se baixa manutenção para a sua 
preservação. A mesma ainda serve de cerca viva de bloqueio para as demais espécies 
(mais frágeis) que ficam ao centro do canteiro, por possuir espinhos bastante afiados e 
uma seiva toxica que irrita a pele.  
Técnica de Cultivo:Estas plantas devem ser cultivadas a pleno sol (mas são resistentes 
a meia luz), de preferência em solos férteis e com regas periódicas, mas se adaptam 
facilmente depois de estabelecidas em solos fracos e com pouca água. O seu 
manuseio deve ser sempre realizado com luvas grossas e com bastante cuidado, 
devido tanto a presença dos numerosos espinhos, como por apresentar um látex 
tóxico, que pode provocar irritação nas mucosas dos olhos, na boca e na pele. 
Multiplica-se facilmente no inverno por estacas. 
 
02. Mini Ixora– 

Reino: Plantae 
Ordem: Gentianales 
Família: Rubiaceae 
Género: Ixora 
Nomes Populares:Ixora, Icsória, Ixora-
coral, Ixória 
Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, 
Cercas Vivas, Flores Perenes. 
Porte: 0.9 a 1.2 metros aceita podas 
regulares.  
 
Descrição:A ixora é um arbusto muito apreciado nas regiões de clima quente. Seu 
aspecto é compacto e suas folhas têm uma textura de couro. A floração ocorre na 
primavera e verão, e apresenta inflorescências com numerosas flores de cor amarela, 
vermelha, laranja ou cor-de-rosa. Pode ser cultivada isoladamente ou em maciços, 
sendo ótimas para esconder muros e muretas. Atrai polinizadores. 
Motivo da sua Escolha: Planta de alta resistência, possui a estrutura e floração que 
“lembra” a coroa de cristo, no entanto sem os elementos de defesa pertencentes na 
outra planta. Por este motivo foi escolhida para contornar o parque infantil sem que 
promova qualquer perigo as crianças.  
Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada sempre a pleno sol, e não é muito exigente em 
fertilidade, sendo bastante rústica. Dispensa maiores manutenções, mas deve ser 
regada a intervalos regulares. Multiplica-se por estacas e não tolera geadas. 
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03. Guaimbê–  

Nome Científico:Philodendronbipinnatifidum 
Nomes Populares:Guaimbê, Banana-de-
imbê, Banana-de-morcego, Banana-do-
mato, Imbê 
Categoria:Folhagens, Trepadeiras 
Família:Araceae 
Porte:3.6 a 4.7 metros 
 
 
 
 
Descrição:Suas folhas são grandes e ornamentais, elas são profundamente recortadas, 
o que a torna uma planta escultural, diferente. Além disso, apresentam uma coloração 
verde escura e são muito brilhantes. As flores têm pouca ou nenhuma importância 
ornamental. Pode ser arranjada em vasos para decorações de interiores ou mesmo no 
jardim, plantada isolada ou em grupos. Confere um ar tropical aos ambientes. 
Motivo da sua Escolha:Compor um cheio arbustivo no canteiro principal.  
Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada em substrato rico em matéria orgânica, com 
regas regulares, à meia-sombra ou pleno sol. Tolerante a baixas temperaturas. 
Multiplica-se pela divisão das mudas laterais e por sementes. 
 
 
04.Agave –  
Reino: Plantae 
Ordem: Asparagales 
Família: Agavaceae 
Género: Agave 
Espécie: A. americana 
Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, 
Plantas Esculturais 
Nomes Populares:Agave, Pita, Pita-azul, 
Piteira-azul. 
Porte:1.2 a 1.8 metros 
 
 
 
Descrição:Agave americana, é uma planta originária do México e Antilhas, com cilco de 
vida Perene.[1] Suas folhas de bordas espinhosas são distribuídas em roseta, podendo 
atingir até três metros de comprimento. Sua floração é ocasional, podendo atingir até 8 
m de altura. Foi a primeira espécie de Agave a ser levada para a Europa onde por 
muito tempo acreditou-se que planta somente florescia apos atingir cem anos de idade. 
Popularmente atribui-se o nome de variedade marginata para aquelas plantas que tem 
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as margens das folhas amarelas. Na medicina, o açúcaragavose[2] produzida pela 
Agave americana é usada como diurético e laxante.[3]. 
Motivo da sua Escolha: Planta de Caráter ornamental que serve de coroamento ao 
monumento da placa em homenagem a praça. 
Técnica de Cultivo:Deve ser cultivado sob sol pleno, em solo drenável, enriquecido 
com matéria orgânica e irrigado nos primeiros meses após o plantio. Não tolera 
encharcamentos. Multiplica-se pela separação das mudinhas que se formam na haste 
floral após a floração e por separação das mudas que surgem na base da planta mãe. 
 
 
 
05.Dama da Noite - 
Nome Científico:Cestrumnocturnum 
Nomes Populares:Dama-da-noite, Coerana, 
Coirana, Flor-da-noite, Jasmim-da-noite, 
Jasmim-verde, Rainha-da-noite 
Família:Solanaceae 
Porte:1.2 a 1.8 metros, 1.8 a 2.4 metros, 2.4 a 
3.0 metros, 3.0 a 3.6 metros, 3.6 a 4.7 metros 
 
 
 
Descrição:A dama-da-noite é uma planta arbustiva, de textura semi-lenhosa e muito 
popular devido ao aroma inebriante de suas flores. Ela apresenta caule ereto e 
ramificado, com ramos sinuosos, a princípio eretos, mas tornam-se pendentes nas 
pontas. Seu porte é médio, geralmente 1,5 metros, mas pode atingir até 4 metros de 
altura. Suas folhas são simples, perenes, ovais a lanceoladas, brilhantes, coriáceas e 
sustentadas por longos pecíolos. As abundantes inflorescências surgem na primavera 
e verão, carregando numerosas flores tubulares, de coloração creme-esverdeada, que 
exalam um intenso perfume, principalmente à noite. Os frutinhos que se seguem, são 
bagas, de coloração branca, translúcidos. 
A dama-da-noite é uma planta vigorosa e de rápido crescimento, ela é utilizada 
geralmente isolada, mas fica bem em pequenos grupos. É uma peça indispensável em 
jardins aromáticos, “dos sentidos” e borboletários. Pode ser conduzida como arvoreta e 
trepadeira também, através de podas e tutoramento, perfumando assim calçadas, 
pátios e cobrindo caramanchões, arcos, treliças, entre outros suportes. Para atenuar-
lhe o forte perfume, deve ser plantada à meia-sombra, desta forma sua floração será 
menos intensa. 
Não deve ser utilizada próximo a janelas de dormitórios, principalmente em quartos de 
pessoas sensíveis e crianças. Diz-se que sua pungente fragrância é uma dos mais 
fortes entre as plantas; algumas pessoas a acham enjoativa. Suas flores atraem 
diversas espécies de abelhas, beija-flores e borboletas. 
Motivo da sua Escolha: Escolhida como planta aromática que tem sob objetivo 
perfumar a praça ao anoitecer.  
Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil, 
drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente. Não tolera 
salinidade, geadas fortes ou frio intenso. Também pode ser plantada em vasos, com 
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adubações e regas mais frequentes. As podas devem ser efetuadas após a floração 
principal. Multiplica-se por sementes e estaquia dos ramos semi-lenhosos. 
 
 
 
 
 
06.Grama amendoim –  
Nome Científico: Arachisrepens 
Nomes Populares:Grama-amendoim, Amedoim-
forrageiro, Amendoim-rasteiro, Amendoinzinho 
Categoria: Forrações à Meia Sombra, Forrações 
ao Sol Pleno 
Família:Fabaceae 
Porte:0.1 a 0.3 metros 
 
 
 
Descrição:A grama-amendoim é uma excelente forração, com textura diferente, ela 
dispensa as podas periódicas. Embora seja muito parecida com Arachispintoi, é uma 
espécie distinta. Forma um denso colchão verde, com delicadas flores amarelas. É 
muito utilizada para proteção de taludes e como pastagem nutritiva, em alguns jardins 
rurais pode ter o inconveniente de atrair lebres. Rústica, embora não seja resistente ao 
pisoteio, possui rápido rebrote. 
Motivo da sua Escolha: 
Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada a pleno sol ou meia-sombra, em solo fértil e 
preferencialmente enriquecido com matéria orgânica, com regas regulares. Tolera 
secas, mas não é tolerante à geada. Multiplica-se por divisão dos estolões enraizados 
e pelas sementes formadas embaixo da terra. 
 
 
 

07.Cicas Revoluta –  
Nome Científico: Cycas revoluta. 
Nomes Populares:Cica, Palmeira-sagu, 
Sagu. 
Família:Cicadaceae. 
Porte: 3.0 a 3.6 metros 
 
 
 
 
Descrição:Vedete dos jardins contemporâneos e tropicais, a cica se parece com uma 
pequena palmeira com ciclo de vida perene, suas folhas são longas, rígidas e 
brilhantes, compostos por folíolos pontiagudos. É uma planta dióica, de origem pré-
histórica, com crescimento bastante lento, o que a torna muito valorizada no mercado. 
Quanto mais velho o exemplar, maior valor alcança. Os ovários, que ficam protegidos 
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no topo da planta fêmea durante a floração, são muito difíceis de serem polinizados, 
desta forma, praticamente 100% dos frutos obtidos no jardim residencial são estéreis. 
As plantas do sexo masculino são raras em cultivo. No paisagismo, vai bem como 
planta isolada e em conjuntos no jardim ou em vasos. 
Motivo da sua Escolha: Valor ornamental Agregado.  
Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada a pleno sol ou meia-sombra, em terra de jardim 
enriquecida com composto orgânico e areia, formando uma mistura leve e permeável. 
As regas devem ser regulares. É muito rústica, mas pode ficar suscetível a cochonilhas 
em locais de pouca luminosidade. Multiplica-se por separação das mudas formadas 
entorno da planta mãe. A multiplicação por sementes é muito difícil e só é interessante 
comercialmente, pois exige tecnologia e pessoal especializado. 
 
08.Aloe Vera –  
Nome Científico: Aloearborescens 
Nomes Populares:Babosa, Aloé, Aloé-
candelabro, Aloé-do-natal, Babosa-de-
arbusto, Caraguatá, Caraguatá-de-jardim, 
Erva-babosa, Erva-de-azebra 
Família:Asphodelaceae 
Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, 
Cactos e Suculentas, Flores Perenes, 
Medicinal 
Porte:0.4 a 0.6 metros, 0.6 a 0.9 metros, 0.9 a 
1.2 metros, 1.2 a 1.8 metros, 1.8 a 2.4 metros, 
2.4 a 3.0 metros 
 
Descrição:A babosa é uma planta suculenta muito versátil e popular, com aplicações 
medicinais, cosméticas e paisagísticas. Seu porte é arbustivo, atingindo de 0,5 a 3 
metros de altura. O caule é ramificado e com base lenhosa. As folhas se apresentam 
dispostas em roseta e são longas, carnosas, de cor verde azulada e com bordos 
denteados por espinhos agudos. Quando cortadas, as folhas revelam uma seiva 
transparente, como um gel. O florescimento da babosa se dá no inverno, despontando 
inflorescências altas, eretas e muito vistosas. As inflorescências são do tipo racemo, 
com numerosas flores vermelhas, laranjas ou amarelas, tubulares e bastante atrativas 
para beija-flores e abelhas. Os frutos são do tipo cápsula. 
Não surpreende o fato desta planta ser tão disseminada e cultivada no mundo todo, 
afinal, com tantos predicados era de se esperar que caísse no gosto popular. No 
jardim, com suas folhas e formas decorativas, a babosa presta-se para a formação de 
maciços densos, conjuntos com outras plantas ou mesmo em renques. É indicada 
especialmente para jardins rochosos ou áridos, em composições com cactos e outras 
suculentas, e para cercas vivas defensivas.É uma eficiente e rápida opção para o 
tratamento de queimaduras, irritações e abrasões da pele, isso sem considerar todas 
as suas outras propriedades terapêuticas e cosméticas. Ela é considerada tão rica em 
princípios ativos quanto sua “prima” Aloe vera, a babosa-medicinal. Seu crescimento é 
moderado a rápido e necessita de pouca manutenção e cuidados, sendo uma boa 
opção para jardineiros iniciantes. Cuidado: a babosa pode ser alergênica para algumas 
pessoas e sua ingestão não é recomendada sem supervisão médica. 
Motivo da sua Escolha:Composição ornamental no canteiro da Agave Americana. 
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Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-sombra, em solo bem 
drenável, leve, enriquecido com matéria orgânica e irrigado a intervalos regulares. A 
babosa é extremamente rústica e capaz de tolerar condições extremas como estiagem, 
solos inférteis, altitude elevada, frio, variações bruscas de temperatura e ventos. 
Adapta-se a uma ampla faixa climática, desde regiões subtropicais até equatoriais. Não 
resiste a geadas fortes. Multiplica-se por separação das mudas formadas entorno da 
planta mãe, assim como estaquia de folhas ou caule e, mais raramente, por sementes 
postas a germinar na primavera. 
 
 
08.Babosa-espiral –  
Nome Científico: Aloepolyphylla 
Nomes Populares: Babosa-espiral, Aloe-espiral 
Família:Asphodelaceae 
Categoria: Cactos e Suculentas, Folhagens 
Porte: 0.4 a 0.6 metros 
 
 
 
 
Descrição: De efeito hipnótico, a babosa-espiral lembra uma mandala. Com suas folhas 
matematicamente dispostas em uma espiral simétrica, ela encanta e nos faz duvidar de 
tamanha perfeição da natureza. Suculenta, ela é nativa de uma região montanhosa, a 
Cordilheira do Drakensberg, no Reino de Lesoto, um pequeno país completamente 
circundado pela África do Sul. Por muitas décadas, essa espécie foi predada por 
coletores que a levaram ao risco de extinção. Atualmente, devido à atratividade da 
planta, diversos viveiristas se empenham em multiplicá-la, o que não é nada fácil. 
A babosa espiral é uma planta acaule, com longas e calibrosas raízes, e de rápido 
crescimento, atingindo o tamanho adulto em 5 a 6 anos após o plantio. Nos primeiros 
dois anos, suas folhas são eretas, em roseta, como uma suculenta comum, e então ela 
começa a espiralar-se, em sentido horário ou anti-horário, adquirindo o tão 
característico aspecto da espécie. Uma planta adulta pode atingir cinco linhas, a partir 
do centro, de folhas em espiral. Suas folhas apresentam espinhos nas margens, são 
densamente arranjadas e recobertas com uma cera que lhes confere a coloração 
cinza-azulada, principalmente sob sol pleno. Esta espécie não emite brotações laterais. 
Quando adulta e sob determinadas condições, emite um forte pendão floral acima da 
folhagem, com uma inflorescência ramificada e flores tubulares, de cor salmão, rosa ou 
mais raramente amarela. A floração ocorre na primavera e verão. Para que ocorra a 
formação de sementes férteis é necessária a polinização cruzada. 
a babosa-espiral é considerada “must have” por muitos. Além de protagonizar 
coleções, ela pode ser aproveitada em jardins de suculentas, com inspiração desértica 
ou jardins rochosos. Seu aspecto exótico fica ainda mais evidenciado quando se utiliza 
uma forração pedregosa de cor contrastante no paisagismo. Pode ser plantada 
diretamente no solo ou em vasos e jardineiras. Apesar do aspecto, esta não é uma 
suculenta de deserto, e tem um requerimento de água um pouco maior que outras 
plantas suculentas. Ainda assim, ela é bastante resiste a curtos períodos de estiagem. 
Motivo da sua Escolha: Composição ornamental no canteiro da Agave Americana. 
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Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada sob sol pleno, em clima ameno, ou meia sombra, 
em clima quente. É imprescindível que o substrato seja bem drenável e aerado, de 
forma que a planta jamais fique encharcada e as raízes permaneçam bem oxigenadas. 
Assim, o uso do pratinho sob o vaso é praticamente um crime. Irrigue deixando o 
substrato secar entre as regas. Prefere clima ameno, com noites frias. Assim, evite 
utilizar vasos que seguram o calor, como os cerâmicos ou de cor escura. Tolerante o 
frio subtropical. Multiplica-se por semeadura. As sementes apresentam dormência e 
podem levar de algumas semanas a meses para germinar. A micropropagação 
meristemática é uma opção comercialmente viável. 
 
09. Signonio –  
Nome Científico: Syngoniumangustatum 
Nomes Populares:Singônio 
Família:Araceae 
Categoria: Folhagens, Forrações à Meia Sombra, 
Trepadeiras 
Porte: 0.1 a 0.3 metros, 0.3 a 0.4 metros 
 
 
 
 
 
Descrição:O singônio é uma planta de folhagem muito decorativa. As folhas se alteram 
de acordo com a maturação da planta. Plantas jovens apresentam folhas simples, 
claras, com nervuras brancas e nas plantas adultas as folhas são subdividas e 
completamente verdes. Quando amadurecida produz flores de espata rosada e 
espádice de coloração creme de importância ornamental secundária. É produzida em 
larga escala como planta envasada, para decoração de interiores, pela sua adaptação 
à meia-sombra. No entanto podemos plantá-la no jardim, em jardineiras e canteiros 
sempre semi-sombreados. Se tutorada adequadamente torna-se uma bela trepadeira. 
Motivo da sua Escolha: variação de forração de solo para composição de canteiro. 
Técnica de Cultivo:Deve ser cultivada em substrato rico em matéria orgânica. Aprecia a 
umidade e regas regulares. Não é tolerante ao frio. Multiplica-se por estacas durante o 
ano todo. 
 
 
11.Palmeira Fenix. –  
Nome Científico: phoenixroebelenii 
Nomes Populares:Fênix, Palmeira-anã, Palmeira-
fênix, Tamareira-anã, Tamareira-de-jardim 
Família:Arecaceae 

Porte:de 2 a 3m 
Categoria: Palmeiras 
 
 
 
 
 

mailto:adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br
http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/


 

Pág.  33 de 73 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

RUA LOURENCIO PEREIRA, Nº 77 - CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE-BAHIA - CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-2921/ FAX: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br 

Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  –    CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 

 
 
Descrição:Palmeira ereta, de tronco simples, fina e elegante, por vezes se estreitando 
na base. O crescimento é lento, atingindo de 2 a 4 metros de altura e diâmetro do 
tronco em torno de 15 a 20cm, razão pela qual muitos a chamam de mini-palmeira. 
Planta dióica. Reproduz-se por sementes que a planta feminina produz. Suas flores 
são amarelas e frutos vinho-escuros que são apreciados pelos pássaros. As folhas são 
compostas pinadas de um verde escuro brilhante e seu tamanho fica em torno de um 
metro a um metro e meio de comprimento e os segmentos por volta de 20 centímetros 
em plano único. 
Prefere sol pleno, mas pode ser cultivada à meia-sombra e até em interiores bem 
iluminados, inclusive em vasos. Resiste ao frio e é freqüentemente encontrada em 
jardins do Brasil e em decoração de interiores. Planta tipicamente tropical e muito 
graciosa, valoriza projetos paisagísticos de diversos estilos, como o tropical, oriental, 
indiano e contemporâneo. 
Motivo da sua Escolha: Planta de caracter ornamental e de baixa manutenção. 
Técnica de Cultivo:Adapta-se aos mais variados tipos de solo, mas prefere os bem 
drenáveis, úmidos e ricos em matéria orgânica. Necessita de limpeza no tronco para 
retirada dos restos de folhas, assim como das folhas mais baixas que vão ficando 
amareladas. Possui espinhos na base das folhas, razão pela qual todo o cuidado se faz 
necessário no momento da limpeza. 
 
 
 
12.Palmeira Rabo de Raposa. –   
Nome Científico: Wodyetiabifurcata 
Nomes Populares: Palmeira-rabo-de-raposa, 
Rabo-de-raposa 
Família: Arecaceae 
Porte: 6.0 a 9.0 metros 
Categoria: Palmeiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição: A palmeira-rabo-de-raposa é uma espécie australiana, monóica, de origem 
restrita à pedregosa faixa de Melville, na região nordeste de Queensland. Foi 
descoberta em 1978, quando aborígenes apresentaram suas sementes aos botânicos 
que exploravam o local. Apresenta estipe único, cinzento, elegante, com diâmetro de 
cerca de 25 cm, anelado e em formato colunar ou de garrafa. Suas folhas são um 
espetáculo à parte e a peculiaridade que mais se destaca nesta palmeira. São grandes, 
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verde-claras, arqueadas, pinadas e com numerosos folíolos que irradiam em todos os 
ângulos a partir da raque central. Assim, elas têm o aspecto plumoso de escova de 
garrafa, ou cauda de raposa, como o nome diz. Sua copa é composta por 8 a 10 
folhas. Da base da copa, surgem as inflorescências, com milhares de flores branco-
creme. Os frutos que se seguem são elípticos, vermelhos quando maduros e com uma 
única e grande semente. É capaz de autofecundar-se, gerando sementes férteis. 
A palmeira-rabo-de-raposa é muito procurada por sua beleza e rusticidade, ela pode 
ser conduzida isolada, como destaque, ou em renques e grupamentos. É interessante 
plantá-las em conjuntos unidos de duas ou três, assim o crescimento curvado torna-se 
bastante atrativo. Mesmo as mudas pequenas ainda podem ser plantadas sob sol 
pleno, ao contrário da maioria das outras espécies de palmeiras. Também pode ser 
conduzida em vasos, quando jovem, embelezando pátios, varandas e até mesmo 
interiores bem iluminados, com pé direito alto. 
Motivo da sua Escolha: Planta de caráter ornamental que cria uma composição de 
imponência e simetria no volume da igreja. 
Técnica de Cultivo: Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra, em solos 
drenáveis, enriquecidos com matéria orgânica e irrigados regularmente no período de 
crescimento. Após adulta, esta palmeira apresenta excelente resistência à estiagem. 
Por tolerar a maresia e ventos, é uma opção interessante para jardins no litoral. Resiste 
a geadas leves, mas não tolera frio intenso por período muito prolongado. Estimule o 
crescimento desta palmeira, fertilizando semestralmente e irrigando com frequência. 
Assim, ela é capaz de crescer de 60 a 90 centímetros ao ano. Ela é especialmente 
sensível à carência de potássio. Um cuidado especial deve ser tomado com os 
espécimes cultivados em vasos, pois o encharcamento por tempo prolongado provoca 
o rápido apodrecimento das raízes. Multiplica-se por sementes recém colhidas, 
despolpadas, escarificadas e postas a germinar em substrato arenoso, mantido úmido. 
Germina entre 2 meses e 1 ano após o plantio. 
 
 
 
13. Grama Esmeralda.  
Nome Científico: Zoysiajaponica 
Nomes Populares: Grama-esmeralda, Grama-
zóisia, Grama-zóisia-silvestre, Zóisia 
Família: Poaceae 
Porte: menos de 15 cm 
Categoria: Gramados 
 
 
 
 
Descrição: A grama-esmeralda tem folhas estreitas, pequenas e pontiagudas, de 
coloração verde intensa. É rizomatosa, isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as 
folhas para cima. É perfeita para jardins residenciais, condomínos, empresas, campos 
esportivos, playgrounds, formando gramados muito densos e macios quando bem 
cuidados. Embora resistente ao pisoteio não deve ser utilizada em tráfego intenso. 
Deve ser aparada sempre que alcançar 2 cm. Vendida comumente na forma de placas 
e mudas (plugs). 
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Motivo da sua Escolha: forração de composição, para que se evite a exposição do solo. 
Técnica de Cultivo:Cultivada a pleno sol, em solos férteis, com adubações semestrais e 
regas regulares. Não é indicada para locais de tráfego intenso, nem para áreas 
sombreadas. Multiplica-se pela divisão dos rizomas enraizados. 

Obs: Indicada somente para os trechos de pleno sol, as zonas sombreadas do jardim, 
serão aplicadas as forrações do tipo grama amendoim e signonio como especificado 
em projeto. 
 

Recomenda-se antes do plantio, efetivar análise e correção do solo. 
Adubar e tratar a terra, realizando-se o plantio após 15 dias.  
 

Referências bibliográficas: (os textos descritivos, foram extraídos do site Jardineiro.net) 
www.jardineiro.net 
www.floresefolhagens.com.br 
http://www.jardimcor.com 
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Anexo II - Orçamento Estimativo 

ORÇAMENTO GLOBAL 

Obra: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NILTON VIANA CARDOSO.  

Local: 
Centro                                                                                                                                                                                                                                                                    
SINAPI DATA BASE: 19/01/2019 

Cidade: São Félix do Coribe  - BA 
  

  
 

  
 

Data: 26/02/2019 
  

 BDI  0,00% 
 

REF/TÉCNICA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN  QUNT.  
 CUSTO - R$  

% 
SINAPI 01/2019 

 
UNITÁRIO  

TOTAL CÓDIGO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES       
        

12.814,81  
5,74%   

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 0,80X1,0m 

m²        0,88  
       

274,78  
             

241,81  
1,89% 74209/001 

1.2 
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA 
COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 
MADEIRA PONTALETEADA 

m² 
    

550,00  
         

22,86  
        

12.573,00  
98,11% 85424 

                

2.0 MOVIMENTO DE TERRA       
          

8.323,08  
3,73%   

2.1 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. 

m³ 
 

1.283,00  
           

5,12  
          

6.568,96  
78,92% 73801/001 

2.2 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. 

m³ 
      

51,32  
         

34,18  
          

1.754,12  
21,08% 96995 

                

3.0 PISO       
      

108.543,68  
48,63%   
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3.1 

EXECUÇÃO DE PISO COM BLOCO 
INTERTRAVADO 20X10 C/ ESPESSURA 6cm, 
FCK 35MPA, COLORIDO  (MARRON,), 
ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA. 

m² 
    

680,00  
         

57,60  
        

39.168,00  
36,09% COMPOSIÇÃO 

3.2 

EXECUÇÃO DE PISO COM BLOCO 
INTERTRAVADO 20X10 C/ ESPESSURA 6cm, 
FCK 35MPA, COLORIDO  (CINZA), 
ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA. 

m² 
    

509,00  
         

54,40  
        

27.689,60  
25,51% COMPOSIÇÃO 

3.3 

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA 
PORTUGUESA  (PRETO), ASSENTADA 
SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM 
CIMENTO COMUM 

m² 
    

140,00  
       

102,03  
        

14.284,20  
13,16% 84183 

3.4 

EXECUÇÃO DE PISO EM PEDRA 
PORTUGUESA  (BRANCO), ASSENTADA 
SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM 
CIMENTO COMUM 

m³ 
    

140,00  
         

98,75  
        

13.825,00  
12,74% 84183 

3.5 
EXECUÇÃO DE PISO COM REVESTIMENTO 
DE MOSAICO CERÂMICO ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. 

m² 
      

12,00  
       

120,41  
          

1.444,92  
1,33% COMPOSIÇÃO 

3.6 
GUIA (MEIO_FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 

M² 
      

82,00  
         

27,15  
          

2.226,30  
2,05% 94265 

3.7 
EXECUÇÃO DE TIJOLINHOS CERÂMICA 
MARAJÓ NA COLORAÇÃO TERRACOTA, (OU 
SIMILAR). 

m² 
    

165,00  
         

61,56  
        

10.157,40  
9,36% COMPOSIÇÃO 

3.8 EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE m² 
      

28,32  
         

50,95  
          

1.442,90  
1,33% 94993 

3.9 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25 MPA 
(1:2:3)-PREP. C/BETONEIRA 

M³        1,50  
       

354,44  
             

531,66  
0,49% 94965 

                

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       
        

42.383,14  
18,99%   
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4.1 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA 
COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M, PARA 
COLOCAÇÃO ELETRODUTOS 

m³        6,85  
         

40,24  
             

275,64  
0,65% 73481 

4.2 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (2") - INCLUSO CONEXÕES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 
      

15,00  
           

9,12  
             

136,80  
0,32% 2681 

4.3 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
32 MM (1") - INCLUSO CONEXÕES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 
      

75,00  
           

3,81  
             

285,75  
0,67% 2685 

4.4 

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA LÃMPADA DE LED 200W COM 
TEMPERATURA DE COR DE 3000K, COM 
BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
D=50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
      

12,00  
       

749,90  
          

8.998,80  
21,23% MERCADO 

4.5 
POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO DUPLO 
FLANGEADO COM JANELA DE INSPEÇÃO 
H=11-0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
      

12,00  
    

1.636,00  
        

19.632,00  
46,32% 74130/003 

4.6 
POSTE REBATEDOR PARA ILUMINAÇÃO 
INDIRETA MODELO P07-C DA MAXLUZ OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 
      

11,00  
       

952,00  
        

10.472,00  
24,71% MERCADO 

4.7 
LUMINARIA DE JARDIM DO TIPO ESPETO 
MODELOPE04 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

un 
      

11,00  
         

38,95  
             

428,45  
1,01% MERCADO 

4.8 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 
    

150,00  
           

2,87  
             

430,50  
1,02% 98 

4.9 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

m 
    

100,00  
           

2,05  
             

205,00  
0,48% 981 
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INSTALAÇÃO 

4.9.1 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO 
BRITA COM TAMPA 

un        4,00  
       

379,55  
          

1.518,20  
3,58% 83449 

                

5.0  PAISAGISMO       
        

19.281,91  
8,64%   

5.1 
LIXEIRA PLASTICA DE 4UNIDADES DE 60 
LITROS PARA COLETA SELETIVA COM 
SUPORTES 

un        6,00  
       

449,86  
          

2.699,16  
6,37% MERCADO 

5.2 
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE 
PLANTAS ORNAMENTAIS EM GERAL 

un        1,00  
       

559,65  
             

559,65  
1,32% 73788 

5.3 
FORNECIMENTO DE COROA DE CRISTO 
(EUPHORBIA MILII) - MUDA 

un 
    

350,00  
         

25,00  
          

8.750,00  
20,65% MERCADO 

5.4 
FORNECIMENTO DE MINI  IXORA ( IXORA 
COCCINEA COMPACTA) 

un 
      

85,00  
           

7,85  
             

667,25  
1,57% MERCADO 

5.5 FORNECIMENTO GUAIMBÉ un 
      

12,00  
         

90,88  
          

1.090,56  
2,57% MERCADO 

5.6 
FORNECIMENTO AGAVE AMERICANA 
VARIEGATA 

un        1,00  
         

56,80  
              

56,80  
0,13% MERCADO 

5.7 FRNECIMENTO DE DAMA DA NOITE un 
      

12,00  
         

25,00  
             

300,00  
0,71% MERCADO 

5.8 FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM m² 
    

200,00  
           

6,58  
          

1.316,00  
3,11% MERCADO 

5.9 FORNECIMENTO DE CICAS REVOLUTA un        3,00  
         

18,90  
              

56,70  
0,13% MERCADO 

5.9.1 
FORNECIMENTO DE ALOE VERA BABOSA - 
UNIDADE 

un        3,00  
         

19,35  
              

58,05  
0,14% MERCADO 

5.9.2 
FORNECIMENTO DE ALOE VERA - BABOSA 
ESPIRAL 

un        6,00  
         

23,15  
             

138,90  
0,33% MERCADO 
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5.9.3 
FORNECIMENTO  SGNONIO  (SYNGONIUM 
PODOPHYLLUM) SEMENTES.  

m² 
      

90,00  
           

4,50  
             

405,00  
0,96% MERCADO 

5.9.4 
FORNECIMENTO DE PALMEIRA FENIX 
(PHOENIX ROEBELENII) 

um        1,00  
       

250,00  
             

250,00  
0,59% MERCADO 

5.9.5 
FORNECIMENTO DE PALMEIRA RABO DE 
RAPOSA 

um        4,00  
         

29,90  
             

119,60  
0,28% MERCADO 

5.9.6 
FORNECIMENTO E PLANIO DE GRAMA 
ESMERALDA SÃO CARLOS 

m² 
    

212,00  
         

10,02  
          

2.124,24  
5,01% 85179 

5.9.7 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PEDRA 
ORNAMENTAIS GRANDES 

um        3,00  
       

230,00  
             

690,00  
1,63% MERCADO 

                

6.0 PINTURA       
          

3.014,57  
1,35%   

6.1 

SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO 
VERTICAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAAS DE VIDRO- LARGURA = 
10CM 

m² 
      

87,94  
         

32,94  
          

2.896,74  
6,83% 72947 

6.2 
PINTURA IMUNIZANTE P/ MADEIRA (2 
DEMÃOS) 

m²        6,55  
         

17,99  
             

117,83  
0,28% 84679 

7.0 DIVERSOS       
        

25.495,16  
11,42%   

7.1 
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, 
INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL E CONEXÕES 

PT        2,00  
       

113,17  
             

226,34  
0,89% 89957 

7.2 
BICICLETARIO DE CHÃO  PARA O5 (CINCO) 
BICICLETAS, ALTMAYER AL-43 OU SIMILAR.  

und        4,00  
       

257,98  
          

1.031,92  
4,05% MERCADO 

7.3 
BANCO DE PRAÇA COM ACENTO E 
ENCOSTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 
      

13,00  
       

552,38  
          

7.180,94  
28,17% MERCADO  

7.4 
EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO (H=1,10M) 
4cm + CERCA QUADRANGULAR COM ARAME 
EMCAPADO NA COR VERDE - 

M² 
      

56,07  
         

46,52  
          

2.608,38  
10,23% Composição 
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FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. 

7.5 
EXECUÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA 
DE EUCALIPTO TRATADO CONFORME 
PROJETO. 

un        2,00  
    

2.852,00  
          

5.704,00  
22,37% Composição 

7.6 
EXECUÇÃO DE GANGORRA COM 3 PEÇAS 
CONF. PROJETO 

um        1,00  
       

678,00  
             

678,00  
2,66% MERCADO 

7.7 
EXECUÇÃO DE PLAYGROUND CONF. 
PROJETO 

um        1,00  
    

4.423,38  
          

4.423,38  
17,35% MERCADO 

7.8 
EXECUÇÃO DE PLAYGRAUND DE MADEIRA 
PONTE DESFILADEIRO CONF. PROJETO  

um        1,00  
    

2.797,20  
          

2.797,20  
10,97% MERCADO 

7.9 
PLACA EM GRANITO BEGE BAHIA COM 
LETREIROS 

um        1,00  
       

630,00  
             

630,00  
2,47% MERCADO 

7.9.1 
RESTAURAÇÃO DE CRUZEIRO COM 
LIXAMENTO, INSTALAÇÃO 02 DEMÃOS DE 
VERNIZ. 

um        1,00  
       

215,00  
             

215,00  
0,84% MERCADO 

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES       
          

3.335,80  
1,49%   

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 
 

1.283,00  
           

2,60  
          

3.335,80  
100,00% 9537 

TOTAL GERAL 
 R$ 

223.192,15  
100,00%   

 
 

Responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária: 
 
 

Charles Correia Silva 
CREA-GO 1017194971 

Engenheiro civil 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

              
IDENTIFICAÇÃO 

           
Objeto: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SALAS DA ESCOLA ROSILDA     

Endereço: 
     

                                          

        Valor  Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 

Item Discriminação     R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                12.814,81  5,74%            100,00                100,00                     -                         -                           -                           -    

2 MOVIMENTO DE TERRAS                   8.323,08  3,73%              90,00                  90,00               10,00                100,00                         -                           -    

3 PISO              108.543,68  48,63%                    -                         -                 50,00                  50,00               30,00                  80,00               20,00                100,00  

4 INSTALAÇAO ÉLETRICAS                42.383,14  18,99%              40,00                  40,00                     -                    40,00               10,00                  50,00               50,00                100,00  

5 PAISAGISMO                19.281,91  8,64%                        -                       -                         -                 50,00                  50,00               50,00                100,00  

6 PINTURA                   3.014,57  1,35%                        -                 25,00                  25,00               25,00                  50,00               50,00                100,00  

7 DIVERSOS                25.495,16  11,42%              25,00                  25,00               25,00                  50,00               25,00                  75,00               25,00                100,00  

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   3.335,08  1,49%                        -                 30,00                  30,00               35,00                  65,00               35,00                100,00  

  Total (%):                      19,55                  19,55               28,33                  47,88               24,52                  72,41               27,59                100,00  

  Total (R$):                  223.191,43  100,00%       43.632,63           43.632,63        63.232,10         106.864,73        54.737,08         161.601,82        61.589,61         223.191,43  

               
 
 

Responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária: 
 
 

Charles Correia Silva 
CREA-GO 1017194971 

Engenheiro civil 
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO / DESENHOS 
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ANEXO III – MODELO DE “PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME” 
 
 

À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA 
Comissão Permanente de Licitação 
Referência: Convite nº. ____/2019 

 
 

 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Sr(a). ________________, 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do Registro de Identidade nº. 
________________, expedido pel(a) ________________, devidamente inscrito(a) no CPF - 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ________________, 
residente à Rua __________________, nº. ________________, Bairro________________, 
CEP: ________________, cidade de ________________, Estado: ______, como nosso(a) 
mandatário(a), a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:  
(apresentar documentos de habilitação, proposta de preços e complementares, formular 
ofertas, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar 
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame). 
 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e 
assinada por representante(s) legal(is) ou pessoa devidamente autorizada; será necessário 
comprovar os poderes do outorgante para fazer a delegação acima. 
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ANEXO IV – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA 

ADMINISTRAÇÃO” 
 
 
 
 
Declaro que a empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 
.........................., sediada à ..........................  (endereço 
completo............................................, por seu ou responsável técnico o Sr.  
.............................................., inscrito no CREA sob nº............... , abaixo assinado, visitou os 
locais onde serão executadas os serviços objeto da licitação modalidade Convite nº 
004/2019, se inteirou dos dados e de todas as informações sobre a licitação e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto e que os preços a 
serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a 
execução das obras 

Local e Data: 
 

___________________________________________________ 
Nome do servidor responsável por acompanhar a visita técnica 

 Matrícula nº .......... 
 Cargo/Função 

 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome: _________________ 
CREA- ...(UF)... nº________ 
Função: _______________ 
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ANEXO V – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO” 
 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA 
Comissão Permanente de Licitação 
Referência: Convite nº. 04/2019 
 

 
A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 
.........................., sediada à ..........................  (endereço 
completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ......................... e do CPF 
nº. ............................., DECLARA não está impedida de licitar ou contratar com a 
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do Poder Público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.  
 
   Do mesmo modo, nos comprometemos a informar a qualquer tempo, a 
existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a 
Administração Pública. 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 
 

________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br
http://www.saofelixdocoribe.ba.gov.br/


 

Pág.  55 de 73 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

RUA LOURENCIO PEREIRA, Nº 77  CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE – BAHIA – CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 3491-2921/ FAX: (77) 3491-1612 – EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br 

Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  –    CNPJ: 16.430.951/0001-30 

 
ANEXO VI - MODELO DE “DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR” 

 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA 
Comissão Permanente de Licitação 
Referência: Convite nº. 04/2019 
 
 

A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 
.........................., sediada à ..........................  (endereço 
completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ......................... e do CPF 
nº. ............................., DECLARA sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os 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 empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

(    ) nem menor de 16 anos.  

OU 

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos. 

 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 
 

________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO VII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

DE PROPOSTA” 
 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA 
Comissão Permanente de Licitação 
Referência: Convite nº. 04/2019 
 
 
A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 
.........................., sediada à ..........................  (endereço 
completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ......................... e do CPF 
nº. ............................., DECLARA, para fins de participação no certame licitatório acima 
identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que:  
 
a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não 
dela;  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  
f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

Local e data: 
 

______________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL - CNPJ - NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CARIMBO E 

ASSINATURA 
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ANEXO VIII – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL” 

 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA 
Comissão Permanente de Licitação 
Referência: Convite nº. 04/2019 
 

 
A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 
.........................., sediada à ..........................  (endereço 
completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ......................... e do CPF 
nº. .............................,, para os fins de habilitação no Convite nº 004/2019, DECLARA 
expressamente que: 
 

a) Atende aos critérios de promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 
respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei nº 
12.349/2010. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 
 
 
 

________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO IX – MODELO DE “DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI 
COMPLEMENTAR nº 123/06)”  

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 
 

À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA 
Comissão Permanente de Licitação 
Referência: Convite nº.007/2019 

 
 
A empresa .........................(razão social )...................... inscrita no CNPJ nº. 
.........................., sediada à ..........................  (endereço 
completo............................................por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ........................ e do CPF 
nº. ............................., Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 
123/06, declaramos: 
 
 
(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 
licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a 
que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 
 

OU 
 
(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 
licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas 
vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06 
 

OU 
 
(   ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da 
licitação, na condição de Microempreendedor Individual - MEI, conforme § 1º do art. 18-A 

da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
 

________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
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ANEXO X – MODELO DE “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 

XXXXXXXX - UF, XX de XXXXX de XXXX. 
À: 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA 
Comissão Permanente de Licitação 
Referência: Convite nº. 04/2019 
 
 
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto 
desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no 
Edital do Convite em epígrafe. 
 
1. Identificação do Licitante: 

Razão Social:  

CNPJ   

Inscrição Estadual e/ou 
Municipal: 

 

Endereço completo:  

Telefone, fax:  

E-mail:  

Dados Bancários  

 
2. Condições Gerais da Proposta: 

 a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 
apresentação; 

 o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos 
quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, 
inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, 
peças de reposição, materiais utilizados na manutenção e quaisquer outras despesas 
necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o 
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

 

    Comprometendo-nos, se nossa proposta for vencedora, a executar as 

obras/serviços no prazo fixado no edital e conforme Especificações Técnicas. 

    Comprometendo-nos, se nossa proposta for vencedora, a iniciar os serviços de 

forma imediata após a expedição da Ordem de Serviços e realizar a obra/serviço no prazo 

de ____ (_____________) dias, a contar da data de assinatura do contrato.  

 

    Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 

(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, até 

___/____/____, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo 

antes da expiração do prazo. 

 [OBERVAÇÃO: atentar para os prazos previstos no Edital.] 

 

    Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será 

considerada um contrato de obrigação entre as partes. 
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    Na oportunidade, credenciamos junto à Prefeitura Municipal de São Félix do 

Coribe o Sr. ______________-__________, Carteira de Identidade nº 

_____________________, Órgão Expedidor ____________________, ao qual outorgamos 

os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, 

assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo 

licitatório. 

 
3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

 Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições 
nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar 
discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

 Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 
contida na Lei nº. 9.854 de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

 Em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto 
licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto; 

 Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso 
venha a ocorrer. 

 
4. Condições de Pagamento: 

 Os pagamentos dos serviços serão efetuados de acordo com as medições, com base 
nos preços unitários propostos, e contra-apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada 
pela fiscalização da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe formalmente designada, 
acompanhada do respectivo Boletim de Medição 

 O pagamento será realizado mediante ordem bancária creditada em conta corrente no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal correspondente. 
 
5. Proposta de Preços: 

 Tendo examinado o Convite n.º ______/2019 e seus elementos técnicos constitutivos, 
nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução de serviços de engenharia para 
requalificação e ampliação da Praça Nilton Viana Cardoso, na Sede deste Município, com 
recursos Próprios do Município, pelo valor global de R$ ____________________ 
(_______VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS________), de acordo com a planilha 
de preços e os documentos em anexo, que são partes integrantes desta proposta 

 
 
 

________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

CARIMBO E ASSINATURA 
 
 
 
A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS E 
CRONOGRMAS DE EXECUÇÃO CONFORME MODELO DOS ANEXOS DESTE CONVITE 
 
NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 
PREÇOS UNITÁRIOS DE TODOS OS ITENS E SUBITENS QUE COMPÕEM A PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, DEVENDO A LICITANTE LIMITÁ-SE AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CADA ITEM. 
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ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO 

 
 
Contrato nº ____/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO 
CORIBE E EMPRESA __________, 
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede administrativa à 
Rua Lourencio Pereira, Nº 77, Centro, São Félix do Coribe-BA, inscrito no CNPJ/MF sob n. 
______________________, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jutaí Eudes 
Ribeiro Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado neste Município 

CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 
______________, estabelecido [inserir endereço completo], representado pelo seu [inserir 
cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ 
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º 
________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 
[procuração/contrato social/estatuto social]. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, 
instruído no Processo Administrativo nº ___/2019 - Convite n.º 04/2019, mediante as 
cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Constitui objeto deste termo a Contratação de serviços de engenharia para 
requalificação e ampliação da Praça Nilton Viana Cardoso, na Sede deste Município, com 
recursos Próprios do Município, em regime de empreitada por preço global, conforme 
informações e especificações constantes do Convite n.º 04/2019. 

1.1. Os serviços se encontram descritos e caracterizados e quantificados no 
Memorial Descritivo (ANEXO I) e nas Planilhas Orçamentárias de Serviços 
(ANEXO II) do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

1. O objeto deste contrato será executado na Rua Damasceno Barbosa da Cunha, 
Seguimento da Rua 04 de Outubro e Parte da Rua São Félix, nos Bairros Eldorado e Bela 
Vista na Sede do Município de São Félix do Coribe – BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

1. O valor total deste contrato é de R$ _______ (___________) conforme proposta de 
preços vencedora do Convite n.º ____/2019. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
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Poder: Executivo 
ORGÃO: 07 – Secretaria de Infraestrutura  
Unidade Orçamentária: 07.01 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Unidade Executora: 07.01 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Funcional: 15.451.0005-1.016 Const., Ampl. e Ref. de Praças, Jardins e Logradouros Public 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinários 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  

1. O prazo para execução dos serviços é de até 120 (cento e vinte) dias.  

2. Os prazos serão contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços. 

3. A CONTRATADA terá até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço, para o início das obras.  

4. A CONTRATADA deverá observar o seu cronograma físico-financeiro para conclusão 
dos serviços dentro do prazo de execução acima estabelecido.  

4.1. O cronograma apresentado juntamente com a proposta de preços será 
submetido à aprovação do CONTRATANTE. 

4.2. O cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado 
pelo CONTRATANTE servirá como base também para o acompanhamento 
da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de 
sanções. 

4.3. Caso haja algum termo aditivo, durante a execução do contrato, a 
CONTRATADA deverá entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias 
úteis, após a assinatura do aditivo.  

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

1. O prazo de vigência deste contrato será de 150 (cento e cinqüenta) dias, ou seja, de 
___/___/2019 à ___/___/2019, contado da emissão da assinatura deste Contrato, podendo 

ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57, § 1º e 2º 
da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1.  Para a presente contratação não será exigida a prestação de garantia pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

1. Caberá a CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações, além 
daquelas previstas no Edital e Anexos do Convite n.º ___/2019: 

10.2. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 
execução do contrato; 

10.3. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato 
impeditivo da manutenção dessas condições; 

10.4. Participar, dentro do período de vigência do contrato, de reuniões de 
alinhamento de expectativas contratuais equipe de técnicos do 
CONTRATANTE, sempre que convocado, preferencialmente na Sede do 
Município de São Félix do Coribe - BA;  
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10.5. Providenciar e manter qualificação adequada dos profissionais envolvidos nos 
serviços que compõem o objeto contratado;  

10.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 
do CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus 
profissionais durante a execução do objeto deste contrato;  

10.7. Responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção na 
estrutura durante a execução do objeto;  

10.8. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que 
eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;  

10.9. Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto deste contrato, 
de acordo com os requisitos estabelecidos no Convite nº ____/2019 e seus 
anexos; 

10.10. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da contratação; 

10.11. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou 
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom 
andamento das atividades da Prefeitura; 

10.12. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que 
eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

10.13. Corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços não aprovados pela fiscalização, conforme prazos definidos por esta; 

10.14. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

10.15. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste 
contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

10.16. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 
civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

10.17. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, 
incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à 
execução do objeto. 

2. São expressamente vedadas a CONTRATADA: 

2.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização do CONTRATANTE; 

2.2. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 
CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de 
ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 
vigência deste contrato. 

2.3. A subcontratação parcial ou total  do objeto deste contrato. 

 

3. Caberá ao MUNICÍPIO, como CONTRATANTE, além daquelas previstas no 
Edital e Anexos do Convite n.º ____/2019 

3.1. Expedir a Ordem de Serviço; 
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3.2. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem 
executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido 
suficientemente esclarecidas ou previstas; 

3.3. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
sempre que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente 
acordados; 

3.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de quaisquer 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção;  

3.5. Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA exigindo sua imediata correção ou substituição, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou 
de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela fiscalização. 

3.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas 
da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA quanto ao uso de suas 
instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  

3.7. Fornecer as informações, plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita 
compreensão dos serviços e especificações técnicas a eles relacionados;  

3.8. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato.  

3.9. Pagar a CONTRATADA o valor resultante do serviços executados, nas 
condições estabelecidas neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e 
fiscalizada pelo Engenheiro Civil, Charles Correia Silva, CREA-GO 1017194971 ou por 
representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a 
assistência de terceiros, na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a 
licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o Contrato e os documentos 
que o integram, permitida a assistência de terceiros. 

2. A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao titular do setor 
responsável pela fiscalização do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

3. A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do 
Contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
comprovada mediante certidões comprobatórias. 

4. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive 
rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas 
da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada 
a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que 
forem necessários ao desempenho de sua missão. 

5. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo 
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Prefeitura 
Municipal de São Félix do Coribe, responsável pela execução do Contrato. 

6. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao 
fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a 
indicação do seu valor. 
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7. Das decisões da fiscalização poderá a Contratada recorrer à Prefeitura Municipal de 
São Félix do Coribe, responsável pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma 
prevista na respectiva cláusula 

8. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste Contrato. 

9.  Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe o 
direito de, a seus exclusivos critérios, acompanharem, fiscalizar e participar, total ou 
parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela 
licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

2. Ao longo da execução do Contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo 
aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: 

2.1. Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já 
contratados; 

2.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles 
relativos aos das medianas constantes daquele sistema para a região, aplicado 
sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa em relação 
ao orçamento estimativo do Convite n.º ____/2019; 

2.2.1. Esse desconto poderá ser reduzido para a preservação do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato em casos excepcionais e justificados, 
desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os 
custos do SINAPI. 

2.2.2. Para os itens novos não constantes do SINAPI, os custos decorrerão de 
acordo entre as partes (CONTRATANTE e CONTRATADA), conforme 
prevê o §3º do art. 65 da Lei 8.666/93, assegurando-se a aplicação do 
mesmo desconto global sobre o orçamento estimativo efetuado pela 
fiscalização.  

2.2.2.1. A estimativa de preço deverá ser elaborada com base na 
média aritmética simples de, no mínimo, 3 (três) referências de 
preço, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de 
pesquisa de preços no mercado, em órgãos ou em entidades 
da Administração Pública. 

3. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência 
não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE  

1. Os preços dos serviços objeto deste Contrato, são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
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1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do 
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 
possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e se vincula ao Edital e 
Anexos do Convite n.º ____/2019, constante do Processo Administrativo nº ___/2019, bem 
como à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MEDIÇÃO 

1. A medição dos serviços será realizada mensalmente ou em periodicidade menor 
(quinzenalmente), a critério da Administração com base no cronograma aprovado, 
considerando os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização do 
contrato, tomando por base as especificações das planilhas orçamentárias e os 
cronogramas físico-financeiros 

1.1. A Contratada deverá apresentar os boletins de medição para análise pela 
fiscalização, impressos em 02 (duas) vias,  respeitando os prazos pré-
estabelecidos no cronograma físico, constante da proposta vencedora, os 
quais fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição 

1.2. Após a realização das medições, os “Boletins de Medição dos Serviços”, 
deverão ser assinados com o “De acordo” pelo responsável pela fiscalização 
e por representante legal da CONTRATADA; 

1.3. Aprovada a medição pela fiscalização, poderá a CONTRATADA emitir e 
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada de certidões 
de regularidade fiscal e trabalhista, que comprovem a manutenção das 
condições de habilitação, a fim de que o CONTRATANTE possa efetuar o 
pagamento 

1.4. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização 
do contrato;  

1.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros 
deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em 
hipótese alguma, considerados na medição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

1. Obedecido o cronograma físico-financeiro, A CONTRATADA solicitará ao 
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os 
serviços pela fiscalização do contrato, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de 
serviços para liquidação e pagamento da despesa. 

2. Os pagamentos dos serviços serão efetuados de acordo com as medições, com 
base nos preços unitários propostos, e contra-apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe formalmente 
designada, acompanhada do respectivo Boletim de Medição 
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3. O pagamento será realizado mediante ordem bancária creditada em conta corrente 
no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal apresentada pela 
CONTRATADA. 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não 
estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas. 

5. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços 
realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003; 

b) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, 
de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não 
incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de 
retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do 
documento fiscal, no percentual correspondente ao serviço. 

6. A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da 
fiscalização das Serviços faturados, indicando a data da aprovação do evento, que 
será considerada como data final de adimplemento da obrigação. 

7. A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe considera como data final do período 
de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no 
local de pagamento dos serviços. 

8. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área 
gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma 
imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de 
adimplemento da obrigação. 

9. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número deste Contrato e, 
respectivos termos aditivos se forem o caso, que cubram a execução dos serviços. 

10. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a 
fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em 
vigor. 

11. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega à Prefeitura Municipal de 
São Félix do Coribe dos documentos de cobrança acompanhados dos seus 
respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica 
desconsideração pela Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe dos prazos 
estabelecidos. 

12. Não constituem motivos de pagamento pela Prefeitura Municipal de São Félix do 
Coribe serviços em excesso, desnecessários à execução das serviços e que forem 
realizados sem autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço 
algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste termo. 

13. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas. 

14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a 
assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará 
a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 

15. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais 
que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam 
diretamente nos preços do objeto contratual. 

16. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido neste 
Contrato, caso em que a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe efetuará 
atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula: 
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17. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos 
moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados 
diariamente em regime de juros simples. 

18. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

19. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos 
deste contrato.  

20. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

20.1. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a 
CONTRATADA encontra se em dia com suas obrigações para com o sistema da 
seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS e às 
Fazendas Estadual e Municipal da Sede do domicílio fiscal da CONTRATADA. 

20.2. A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe fará a compensação dos 
valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota de ISS apresentada pela contratada no 
cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa 
contratada no Município de São Félix do Coribe - BA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

1. Concluída os serviços, será realizado o recebimento provisório dos mesmos sem 
pendências a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art. 73, inc. I, 
da Lei nº 8.666/93, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.  

1.1. A fiscalização do contrato deverá recusar o recebimento provisório dos 
serviços, enquanto houver pendências.  

2. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo responsável pela 
fiscalização, designado conforme Cláusula Décima Primeira, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, 
que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório, que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei n.º 8.666/93. 

3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a 
CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e 
aprovado o serviço, a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado 
da CONTRATADA. 

4. Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de 
cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão 
de propriedade da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, e seu uso por terceiros só se 
realizará por expressa autorização desta. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS SANÇÕES 

1.  Pela inexecução total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execução 
desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato e/ou pelo descumprimento 
das obrigações contratuais, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, e 
observada a gravidade da ocorrência, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

1.1.  Advertência; 

1.2.  Multa; 

1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de São Félix do Coribe - BA; 

1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2.  Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

2.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou 
serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 

2.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços da PREFEITURA, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave; 

2.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 
abaixo; 

2.4. A qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou percentual 
menor que o previsto para aquele período no cronograma físico-financeiro por 
ele apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE. 

3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

3.1.  No caso de atraso injustificado na execução do objeto, caracterizado em 
qualquer medição mensal pela execução de percentual inferior a 80% (oitenta 
por cento) e superior a 50% (cinquenta por cento) do valor acumulado previsto 
no cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado 
pelo CONTRATANTE, será aplicada multa no percentual de 20% do valor 
sobre o valor não executado, sendo o valor da multa definido na seguinte 
equação: 

Multa = (VMA-VPCA)*20% 

* Em que VMA é o valor total medido acumulado até o momento da apuração e 
VPCA é o valor total previsto no cronograma físico-financeiro para execução até o 
momento da apuração. 

4. No caso de atraso injustificado na execução dos serviços, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo 
CONTRATANTE, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui 
inadimplência passível de aplicação de multa, conforme percentual previsto na condição 
anterior;  

5. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
item acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

6. Será configurada a inexecução parcial do objeto: 

6.1. Quando, injustificadamente, a CONTRATADA executar, a qualquer tempo, 
percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor total acumulado 
previsto no cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pelo CONTRATANTE, para a execução até o momento da apuração; 
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6.2. Quando o atraso injustificado na conclusão do objeto, previsto no item 3.1 
desta cláusula (multa por atraso injustificado), ultrapassar o prazo máximo de 
30 (trinta) dias. 

7. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total do contrato, a qual estará configurada, entre outros casos, quando houver atraso 
injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após o recebimento pela 
CONTRATADA da ordem de serviço emitida pelo CONTRATANTE. 

8. Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus 
e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo, até o limite de 20 graus, cumulativamente, a 
partir do qual poderá ser configurada inexecução parcial do contrato. 

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 100,00  

2 R$ 300,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 700,00 

5 R$ 2.500,00 

6 R$ 5.000,00 

 
Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade 

INFRAÇÃO GRA
U 

Item DESCRIÇÃO  

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal 
apresentado; por empregado e por ocorrência. 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços; por empregado e por dia. 

1 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar; por ocorrência. 

2 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 
material; por ocorrência. 

2 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI), quando necessários, por empregado, por 
ocorrência. 

3 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 

3 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 
fiscalização; por ocorrência. 

3 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrência. 

3 

9 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, 
sem motivo justificado; por ocorrência. 

4 

10 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por 
ocorrência. 

6 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

11 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 

1 

12 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 
ocorrência. 

1 
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13 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
fiscalização; por ocorrência. 

1 

14 Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso 
de seus funcionários; por ocorrência. 

1 

15 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de 
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por 
empregado e por ocorrência; 

2 

16 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
fiscalização; por ocorrência. 

2 

17 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 
fiscalização, observados os limites mínimos estabelecidos por 
este contrato; por serviço, por dia. 

2 

18 Refazer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos 
estabelecidos no contrato ou determinado pela fiscalização; por 
ocorrência. 

3 

19 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e Anexos do Convite n.º 
____/2019, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por 
ocorrência. 

4 

7. Poderá ser aplicada sanção de suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimentos de contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com base no 
inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, por até 2 (dois) anos, por culpa ou dolo, no caso de 
inexecução parcial do objeto. 

8. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, com base no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, dentre 
outros casos, quando: 

8.1. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.2. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

8.3. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou 
contratar com o Município de São Félix do Coribe - BA, em virtude de atos 
ilícitos praticados; 

8.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento 
em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Coribe - BA; 

8.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado 
durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Coribe - BA após a assinatura do contrato; 

8.6. Apresentação, a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA, de 
qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo 
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, 
a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

8.7. Inexecução total do objeto, conforme previsto no item 7 desta cláusula. 

9. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA e de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a CONTRATADA 
juntamente à de multa. 
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10. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado a 
CONTRATADA. 

10.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor 
da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

10.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

10.3.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, o valor devido será encaminhado para 
inscrição em dívida ativa. 

10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento 
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, 
contado da solicitação do CONTRATANTE. 

11. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no 
contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 
da Comarca de Santana - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 

 

São Félix do Coribe - BA, em [data]. 
 
 

 
Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira 

Prefeito 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

CONTRATANTE 
 

 

...... Responsável ...... 
...... Cargo/Função ......  

............RAZÃO SOCIAL...........  
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
 

1ª - ____________________________    2ª - ____________________________ 
Nome:            Nome:   
CPF:            CPF:   
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COMPROVANTE DE ENTREGA  

DO 

 INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 

Referência: Convite nº 004/2019  

 

Declaramos para os devidos fins que recebemos do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe / BA o Instrumento Convocatório e os 

respectivos anexos da Carta Convite nº. 004/2019 que tem por objeto a Contratação de serviços 

de engenharia para requalificação e ampliação da Praça Nilton Viana Cardoso, na Sede deste 

Município.  

 

Declaramos ainda que recebemos todas as informações sobre as condições para cumprimento 

das obrigações objeto da presente licitação, nos termos do inciso III, art. 30, da Lei 8.666/93. 

 

NOME DA EMPRESA:  

NOME DO RESPONSÁVEL:  

CNPJ n.º:  

TELEFONE/ FAX:  

E-MAIL:  

PESSOA PARA CONTATO:   

 

 

_______________________________________, ______ de ____________ de 2019. 

Local e data: 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela retirada/download do edital 

 

 

 

  
C

a
ri
m

b
o

 d
e

 C
N

P
J
 

A empresa que obtiver o instrumento 

Convocatório/edital diretamente na Sede da 

Prefeitura, via email: prefeiturasfc.licita@gmail.com, 

bem como, no site www.saofelixdocoribe.ba.gov.br 

deverá preencher este comprovante imediatamente 

e entregá-lo ou remetê-lo ao email acima 

mencionado. Este procedimento se faz necessário 

para comunicação com as empresas interessadas 

caso haja alguma alteração no Edital. 
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