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EDITAL 001 À  

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

         PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2021 
 

 PREÂMBULO 
▪ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2021. 
▪ CONCORRÊNCIA Nº 001/2021. 
▪ BASE LEGAL: LEI 8.666/93. 

▪ MODALIDADE: CONCORRÊNCIA. 
▪ TIPO DE LICITAÇÃO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL. 
▪ REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETO. 
▪ RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 
▪ DATA: 23/12/2021. 
▪ HORA: 09:00 h (horário local). 
▪ LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, situado na 

Rua Octogonal, nº. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães-BA. 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do 

tipo empreitada por menor preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

1.1. Às 09:00 horas, do dia 23 de dezembro de 2021, na Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães, no Plenário da Casa, para entrega dos Envelopes n. 01, com os 

documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações 

complementares. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA  

2.1. Às 09:00 horas, do dia 23 de dezembro de 2021, no Plenário da Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães, no endereço Rua Octogonal, nº 624, Bairro 

Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães - Bahia, terá início a sessão, prosseguindo-

se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 

documentação de habilitação e propostas. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços 

deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no 

CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 1. 
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fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

 
 
 

 

  
 

 

2.3. É facultativo o comparecimento de representantes legais para a sessão, de modo 

que os envelopes de Habilitação e Proposta podem ser encaminhados via Correio ou 

outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para 

recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser 

endereçada à Diretoria Administrativa, com aviso de recebimento para a Comissão de 

Licitação, no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes 

acima mencionados, além das declarações complementares. 

2.4.  O envio dos envelopes mencionados no item 2.3 deve respeitar a antecedência 

mínima de 1 (uma) hora do horário marcado para abertura da sessão pública, sob pena 

de não aceitação. 

 

ENVELOPE Nº 2 
PROPOSTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 1 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO  

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou  estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 

caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular ou público de procuração ou documento equivalente, com 

poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação,  

acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de 

empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, no caso de sociedades cooperativas; O representante deverá apresentar 

documento dos sócios e do representante devidamente acompanhados dos originais 

ou conforme o item 3.3.   

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 

3.3. Caso desejem usar a faculdade prevista Lei Federal 13.726/2018, art 3º, inciso I e 

II, devem trazer documentos originais para autenticação de documentos por servidor 

público. 
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4. OBJETO, DO PRAZO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

a execução de reforma das fachadas, rampas e passarelas do edifício da Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães, incluindo os serviços de limpeza de 

fachada, impermeabilização, pintura, remoção de esquadrias existentes, fabricação 

e instalação de pele de vidro, incluindo recomposições provenientes deste serviço. 

4.2. O prazo de execução das obras será de 7 meses; 

4.3. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, previstas parte no orçamento para o exercício de 2021 e parte no 

orçamento para o exercício de 2022, conforme classificação abaixo: 

 

Para 2021: 

006 – PODER LEGISLATIVO 

1.001 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DO PODER 

LEGISLATIVO 

4.4.9.0.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – R$ 4.350.000,00 

 

Para 2022: 

006 – PODER LEGISLATIVO 

1.001 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DO PODER 

LEGISLATIVO 

4.4.9.0.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – R$ 2.566.365,63  
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5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja                

compatível com o objeto desta licitação. 

5.1. Não poderão participar desta licitação: 

5.1.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

5.1.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com 

a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, responsável por esta licitação, conforme art. 

87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; 

5.1.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.1.4. Interessados que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.1.5. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  

5.1.6. Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador responsável; técnico ou 

subcontratado; 

5.1.7. Servidor ou dirigente desta Câmara Municipal ou responsável pela licitação; 

5.1.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.1.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

5.1.10. Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital por se 

tratar de serviço especializado. 

 
 
 
 

       Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja                

compatível com o objeto desta licitação. 

5.2. Não poderão participar desta licitação: 

5.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

5.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de 

contratar com a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães responsável por esta 

licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; 

5.2.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.4. Interessados que estejam sob falência, concurso de credores, concordata 

ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

5.2.6.Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
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6. DA HABILITAÇÃO   

 

6.1. Habilitação jurídica: (Art. 28)  

 6.1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas        

Mercantis, acompanhado de documento comprobatório do empresário; 

 6.1.2. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais 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 sócios; 

6.1.3. Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 

devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus sócios; 

6.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

6.1.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

6.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

6.1.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos 

demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da 

respectiva consolidação; 

6.1.8. Documentos (RG e CPF) dos sócios ou proprietário. 

6.1.9. Todos os licitantes, cadastrados ou não na Câmara Municipal, deverão apresentar, 

ainda, no envelope nº 1: 

6.1.9.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos da Lei 9.854/1999, conforme modelo anexo a este edital; 

6.1.9.2. Declaração de que não tem Servidor Público no Quadro, conforme modelo 

anexo a este edital; 

6.1.9.3. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

6.2. Regularidades fiscal e trabalhista: (Art. 29)  

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

6.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 
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6.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da 

Fazenda Nacional. 

6.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, mediante apresentação de certidão expedida pelo órgão competente; 

6.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

6.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

6.2.7. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de 

Improbidade Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011 – TCU – Plenário), emitida 

através do Portal do Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br. 

6.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

6.3. Qualificação Técnica. (Art. 30)  

6.3.1.Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Licitante demonstrada através da 

apresentação de certidão atualizada expedida pelo CREA ou CAU, ou apresentação do 

Visto de participação em licitação na forma estabelecida na Resolução 413/97 do 

CONFEA e que demonstre ramo de atividade compatível com o objeto; 

6.3.2. Comprovação da capacitação técnico-operacional, comprovada mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

- CAU, 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; 

6.3.3. Atestado de Capacidade Técnica válido assinado pela contratante juntamente com 

o contrato de execução dos serviços, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) 

de Acervo Técnico (CAT) registrada(s) no CREA ou CAU da região onde o(s) 

serviço(s) foi(ram) prestado(s), cuja Contratada principal seja a Empresa licitante, 

relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação conforme quadro abaixo: 
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QUADRO DE QUALIFICAÇÃO TECNICA OPERACIONAL 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

UND 

 

QUANTIDADE 

PLANILHADA 

 

QUANTIDADEEXIGIDA 

(40%) 

1 Revestimento em pele 

de vidro 
m2 2.834,40 1.133,76 

NOTA: Os quantitativos mínimos exigidos em cada item relevante acima especificado, 

deverão constar em 01(um) único atestado, não sendo admitidos somatórios das 

quantidades de vários atestados (acórdão 3.070/2013 do TCU), em razão da necessidade 

de apresentação de condições técnicas plausíveis da contratada para executar o contrato 

satisfatoriamente, para efeito de comprovação de capacitação técnica operacional. É 

possível, porém, apresentar atestados diferentes para itens distintos. 

 

6.3.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, comprovada mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, com registro de atestado, 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, 

relativo à execução dos serviços que compuserem as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação, conforme quadro abaixo: 

 

 

QUADRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND 

1 
Revestimento em pele de vidro 

M2 

 

6.3.5. Apresentação de declaração formal com a indicação do pessoal técnico adequado 

e disponível para execução dos serviços, sendo no mínimo 01 Engenheiro Civil. 

6.3.6. O responsável técnico 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, o sócio, o administrador ou o 

diretor que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 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 vencedora 
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desta licitação; 
6.3.7. Os integrantes da equipe técnica indicadas no item 6.3.5 deverão ser 
obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irão executar e assumir a 
responsabilidade técnica pela coordenação e execução dos serviços para os quais 
foram indicados. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 
1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela Administração; 
6.3.8. Atestado de Visita Técnica executado por algum representante da Empresa 

Licitante devidamente identificado. A Empresa que optar por não realizar a visita 

técnica deverá fazer uma Declaração optando pela não realização de vistoria, em 

que esteja explícito que a mesma assumirá integralmente a responsabilidade e/ou 

consequências pela não realização de vistoria no local onde serão realizados os 

serviços, mantendo-se as garantias, prazos e preços que vincularem a proposta da 

empresa. 
 

6.4. Qualificação econômico-financeira: (Art. 31)  

6.4.1. Certidão negativa de falência, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, 

conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão. 

6.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

6.4.3.O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

6.4.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive 

com os termos de abertura e encerramento. 

6.4.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 

patrimonial ou apurados mediante consulta, no caso de empresas devidamente 

cadastradas na Câmara Municipal: 

 

 

LG = 
   

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo  

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 
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 Ativo Total 

SG = Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

LC = 
  Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
 

6.4.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 

comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez 

por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

6.4.7. Comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% 

(dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

7. DA PROPOSTA  

 

7.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, quando for o caso, será 

apresentada em papel timbrado da empresa (todas as folhas deverão estar no timbre) 

sendo a última página assinada pelo representante legal da empresa, com 

reconhecimento de firma em cartório. Caso deseje usar a faculdade prevista na Lei nº 

13.726/2018, art 3º, incisos I e II, devem trazer documentos originais para 

reconhecimento de firma e autenticação de documentos, conforme modelo constante 

anexo ao edital, obedecendo aos seguintes requisitos: 

7.1.1. No caso de ser assinado por mandatários, será necessário a juntada da procuração 

outorgada, com firma reconhecida, ou outorgada o poder na procuração na fase do 

credenciamento. 

a) Valor Total da Proposta expresso em algarismo e por extenso, resultante do 

preenchimento da Planilha Orçamentária fornecida neste Edital e reproduzida pela 

licitante, sem alteração dos itens ali estabelecidos, como parte integrante da Proposta. 

a.1) A licitante deverá utilizar nos cálculos de todos os itens da planilha orçamentária 

de proposta apenas 02(duas) casas decimais. Em caso de dúvida quanto ao 

arredondamento dos preços citados, a mesma será dirimida nas normas pertinentes da 

ABNT. 

a.2) A licitante apresentará, juntamente com a via impressa, o arquivo eletrônico-CD 

ou DVD da Proposta de Preços e demais elementos constantes do envelope nº02, na 

forma de planilha eletrônica (Excel), com a finalidade de facilitar a análise da referida 

proposta por parte da Comissão. 

a.3) É necessário que o licitante apresente o valor global, na data-base da proposta, em 

moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à 
plena Execução da Obra, objeto da licitação. 

a.4) As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de 
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Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor global. É necessário que o 

licitante apresente também o Cronograma Físico-Financeiro adaptado à proposta e a 

composição dos custos unitários de todos os serviços planilhados apresentados na 

proposta que não estejam considerando explicitamente as mesmas bases públicas 

utilizadas no orçamento de referência. 

a.5) As empresas que na apresentação de suas propostas não adotarem as mesmas 

bases de composição de preços unitários dos serviços utilizados na planilha de 

referência, com os seus respectivos códigos, também deverão apresentar uma 

declaração assumindo a responsabilidade pela execução de todos os serviços 

inclusos nas composições de referência, assumindo integralmente a 

responsabilidade ou consequência pelas eventuais omissões, sem prejuízo 

financeiro para a Contratante, mantendo as garantias que vincularem a proposta 

da empresa. 

b) Prazo previsto para execução do objeto desta licitação, atendendo ao máximo 

estabelecido neste Edital. 

c) Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da licitação, suspendendo-se este prazo na hipótese de 

interposição de recurso administrativo ou              judicial. 

d) Composição de preços unitários dos serviços constantes da planilha orçamentária, 

detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus respectivos índices, e 

contendo os encargos sociais e o BDI utilizados. 

e) Os salários deverão observar os pisos normativos das diversas categorias. 

e.1) O(s) valores atribuído(s) para os encargos complementares incidente(s) sobre a 

mão de obra do horista deve(m) atender ao estabelecido no Banco de Dados SINAPI. 

e.2) Fica dispensada da apresentação das composições de preços unitários da planilha 

orçamentária o item Equipe Técnica e Administração da Obra. 

f) Composição detalhada dos Encargos Sociais utilizados na composição de preços 
unitários. 

g) O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra não 

poderá ser superior ao estabelecido no orçamento da Câmara, e deverá incluir as 

despesas com férias, 13º salário, rescisão contratual de funcionários, aviso prévio, 

descansos semanal remunerado, hora extra eventual, seguro, licenças remunerada se 

todos os demais direitos e obrigações trabalhistas vigentes na legislação. 

7.2. Composição detalhada do BDI, utilizado nas composições de preços unitários em 

restrita obediência as normas do TCU, conforme modelo constante nos anexos, vedada 

a exclusão ou substituição de item existente ou a inclusão de novo, sob pena de 

desclassificação. 

7.2.1 O percentual adotado para o BDI não poderá ser superior a 27,54% e o valor 

estimado para a contratação (com BDI) é de R$ 6.916.365,63 (seis milhões, 

novecentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos). 

7.2.2 A composição detalhada dos encargos sociais e do BDI utilizados na composição 
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dos preços unitários, devidamente assinada pelo responsável técnico indicado na 

habilitação e pelo representante legal da licitante. 

7.2.3. Cronograma físico-financeiro completo e detalhado, em parcelas mensais, 

contendo barras e percentuais, ficando reservado à CÂMARA o direito de proceder às 

alterações que julgar convenientes no de correr da prestação da obra. 

7.2.4. Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e 

que contenham ofertas desvantagens não previstas ou oferecimento de redução sobre a 

proposta de menor preço. 

8.2.5. Fica ressalvado que os quantitativos previstos na planilha oferecida pela 

CÂMARA são meramente estimativos, podendo ser alterados, nos limites previstos na 

Lei Federal nº 8.666/93, para mais ou para menos ao longo da execução da obra. 

7.3. Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução dos itens 

constantes da planilha orçamentária fornecida pela CÂMARA, mesmo que não 

mencionados explicitamente, serão considerados incluídos nos preços unitários 

correspondentes. 

7.4. Os preços unitários, parciais e total ofertados na proposta da licitante, não 

poderão exceder aos preços de referência apresentados na planilha da CÂMARA. 

7.5.1 Caso ocorra(m) preço(s) unitário(s) do licitante melhor classificado, acima do aqui 

estabelecido, será(ão) o(s) mesmo(s) corrigido(s) para o(s)respectivo(s) valor(es) de 

referência da CÂMARA, obtendo- se, assim, o valor total da proposta a ser contratada. 

7.5.2. Os preços contratuais, em caso de aditivo de prazo, poderão ser reajustados após 

decorrido 01 (um) ano da assinatura do contrato. 

7.5.3. Para o reajustamento será adotado o INCC (Índice Nacional de Custo da 

Construção do Mercado) setorial de acordo com a coluna específica do(s) serviço(s), 

apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, aplicado à seguinte fórmula: 

 

Pi - Po 

R = - 
 

   x 

V 

Po 

Onde: 
R= valor da parcela de reajustamento devido 
Po= índice de preço relativo ao mês da apresentação da proposta Pi=índice de preço 

relativo ao mês do reajustamento devido 

V= valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

7.5.3.1. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar todas as 

despesas e custos para o cumprimento do objeto, tais como: mão- de-obra, salários, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, taxas, despesas com 
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alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros pertinentes à 

execução do objeto licitado, inclusive com a entrega do material e, quando solicitado, 

custo de instalações, não cabendo quaisquer reclamações posteriores. 

7.5.3.2. Quais quer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, incorretamente 

cotados ou omitidos da proposta de preço serão considerados como inclusos nos preços, 

não sendo considerados pleitos de acréscimos, devendo o objeto ser executado em 

quaisquer ônus adicionais para a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães. 

7.5.3.3. A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães não admitirá qualquer 

alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou custos não considerados 

nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos ou 

encargos sociais e trabalhistas. 

7.5.3.4. Fica, desde já, facultado à Comissão Permanente de Licitação efetuara correção 

de eventuais erros de adição ou multiplicação existentes na proposta de preços, desde 

que reste confirmado tratarem-se de meros erros de cálculo. 

7.5.3.5. Todos os dados constantes da proposta são de inteira responsabilidade do 

proponente, não podendo argüir omissões, enganos e erros, para alterar posteriormente o 

valor global da proposta. 

7.5.3.6. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes 
nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da 
licitação. 
8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 

permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem 

tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 

relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes 

nº 01 - Documentos de Habilitação. 

8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes. 

8.4. Não ocorrendo situações de inabilitação, dar-se-á análise da proposta. 

8.5. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 

voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de 

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
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habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 

poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, 

ou da decisão desfavorável do recurso. 

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 

n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, 

desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou 

em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase 

recursal. 

8.7.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 

presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme 

item próprio deste Instrumento Convocatório. 

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das 

causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

8.11. Será considerado inabilitado o licitante que: 

8.11.1.Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 

prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por 

meio do cadastramento na Câmara; 

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

8.12. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 

mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes 

no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

9.1. As propostas apresentadas de acordo com as especificações exigidas no Edital serão 

julgadas pelo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de empreitada por preço 

global (material e mão de obra) e classificadas pela ordem crescente dos preços 

propostos, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços. 
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9.2. Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação das propostas, os 

preços globais manifestamente superiores aos preços vigentes no mercado. 

9.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas qualificadas, a escolha far-se-á por 

sorteio em ato público, com convocação de todos proponentes interessados. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

10.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

10.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada 

aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

10.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as 

propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 

presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia 

suspensiva. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados para Comissão Permanente de 

Licitações, à Avenida Octogonal, nº 684, Bairro Jardim Imperial, na Câmara Municipal 

de Luís Eduardo Magalhães – Bahia ou pelo e-mail licitacao@cmlem.ba.gov.br  

10.5. O recurso será dirigido à Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-

lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

11. DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA  

11.1. A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, 

especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada até a data da 

assinatura do contrato, a qual ocorrerá em até, no máximo, 04 (quatro) dias após a 

homologação, apresentando a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas 

previstas, tendo a Câmara como BENEFICIÁRIA, no valor da contratação. O seguro 

deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a 

cobertura por mais 02 (dois) anos após a vigência do contrato. 

12. DA GARANTIA CONTRATUAL  

12.1. A contratada terá, obrigatoriamente, que recolher garantia contratual, dentre as 

modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do contrato, até o momento da assinatura do instrumento contratual, 

a qual ocorrerá no prazo máximo de até 04 (quatro) dias após a homologação. 

12.2. As formas são: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária. O seguro deverá ter 

vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por 
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mais 02 (dois) meses após a vigência do contrato. A caução deverá ser depositada em 

uma conta da Câmara Municipal a ser definida. Deve-se apresentar a comprovação à 

Câmara municipal até a data de assinatura do contrato, em horários de expediente desta. 

13. DO TERMO DE CONTRATO  

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, em até quatro 

dias após a homologação, deverá ser firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma 

dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 

13.1.1.O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

13.2. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta da 

regularidade fiscal e trabalhista do adjudicatário cujos resultados serão anexados aos 

autos do processo. 

13.2.1. Na hipótese de irregularidade fiscal e trabalhista, o contratado deverá regularizar 

a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

13.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se 

à assinatura, poderá ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que 

respeitadas a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta 

vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e demais normas legais 

pertinentes. 

 

 

14.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 

anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, 

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice 

INCC (Índice Nacional de Custos da Construção), e afetará exclusivamente as 

etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada. 

 

 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Projeto Básico. 

 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico. 

 

17.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, 

são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 

14. DO REAJUSTE 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 
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n. 8.666, de 1993. 

18. DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa 

prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e 

dos materiais empregados. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 

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

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 15 

(quinze) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 

contratação a que aquela se referir. 

18.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

18.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada. 

18.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

18.5.1. Não produziu os resultados acordados; 

18.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

18.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pela Contratada. 

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária. 

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

18.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
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fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos. 

18.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

18.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação das condições de habilitação exigidas no edital. 

18.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente de sua situação das condições de habilitação exigidas no edital. 

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

aplicável. 

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada 

que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do 

contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a 

proposta; 

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

19.2.2. Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

19.2.2.1. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% 

(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo 

de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 

autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 

19.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
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independentes entre si. 

19.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

19.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

19.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e 

após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

19.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

19.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução 

total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

19.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

19.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

19.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

19.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou deduzidos da garantia. 

19.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

19.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Câmara Municipal. 
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19.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO  

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta 

Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

20.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade 

na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

20.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na Rua 

Octogonal, nº. 684, Bairro Jardim Imperial, na Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, Bahia, ou através do e-mail licitacao@cmlem.ba.gov.br       

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

21.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

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

21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 

mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

21.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
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a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

no ato da sessão pública. 

21.8. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e 

local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

21.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

21.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da 

Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

O Edital poderá ser lido e/ou obtido através do site 

https://portaldatransparencia.cmlem.ba.gov.br/licitacoes/ ou na Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães, setor de licitações, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 

horas, no mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

21.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da cidade de 

Luís Eduardo Magalhães, com exclusão de qualquer outro. 

 

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

ANEXO I – Projeto básico (Termo de Referência); 

ANEXO II – Minuta de contrato; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII 

do art. 7º, da Constituição Federal; 

ANEXO IV – Modelo de Atestado de Vistoria; 

ANEXO V – Modelo de Proposta; 

ANEXO VI – Modelos de declaração de elaboração independente de 

proposta; 

ANEXO VII – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
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impeditivo da habilitação; 

ANEXO VIII – Modelo de Carta de Credenciamento 

ANEXO IX – Modelo de Declaração que não possui vínculo com servidor público nos 

termos do artigo 9º da lei federal nº8.666/93. 

ANEXO X – Projeto Básico; 

ANEXO XI – Memorial Descritivo; 

ANEXO XII – Composição do BDI; 

ANEXO XIII – Planilha Orçamentária; 

ANEXO XIV- Cronograma físico-financeiro 

ANEXO XV- Projeto Arquitetônico Básico 
ANEXO XVI- Projeto Arquitetônico Executivo. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 19 de novembro de 2021. 

 

 

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO 

Presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhãe
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a execução de reforma das fachadas, rampas 

e passarelas do edifício da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, incluindo os 

serviços de limpeza de fachada, impermeabilização, pintura, remoção de esquadrias 

existentes, fabricação e instalação de pele de vidro, incluindo recomposições 

provenientes deste serviço. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A intervenção arquitetônica se faz necessária, tendo em vista questões estéticas e 

funcionais das edificações. As manutenções das esquadrias existentes passam por 

reparos constantes a fim de sanar problemas de infiltração de água e até alagamento do 

pavimento, porém os problemas retornam no período de chuvas. Inclusive, a rampa de 

acesso ao plenário e passarela, não possuem fechamento, de modo que ocasionalmente 

o piso se torna escorregadio nos períodos de chuva. 

Assim, melhorar não só a estrutura física das fachadas, mas assegurar a baixa 

continuidade nos serviços de manutenção e operação da edificação, assim como 

proporcionar a segurança dos usuários, é indispensável. 

3. REQUISITO PARA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E 

FINANCEIRA DAS LICITANTES 

3.3.1.Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Licitante demonstrada através da 

apresentação de certidão atualizada expedida pelo CREA ou CAU, ou apresentação do 

Visto de participação em licitação na forma estabelecida na Resolução 413/97 do 

CONFEA e que demonstre ramo de atividade compatível com o objeto; 

3.3.2. Comprovação da capacitação técnico-operacional, comprovada mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

- CAU, 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; 

3.3.3. Atestado de Capacidade Técnica válido assinado pela contratante juntamente com 

o contrato de execução dos serviços, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) 

de Acervo Técnico (CAT) registrada(s) no CREA ou CAU da região onde o(s) 

serviço(s) foi(ram) prestado(s), cuja Contratada principal seja a Empresa licitante, 
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relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação conforme quadro abaixo: 

 

 

QUADRO DE QUALIFICAÇÃO TECNICA OPERACIONAL 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

UND 

 

QUANTIDADE 

PLANILHADA 

 

QUANTIDADEEXIGIDA 

(40%) 

1 Revestimento em pele 

de vidro 
m2 2.834,40 1.133,76 

NOTA: Os quantitativos mínimos exigidos em cada item relevante acima especificado, 

deverão constar em 01(um) único atestado, não sendo admitidos somatórios das 

quantidades de vários atestados (acórdão 3.070/2013 do TCU), em razão da necessidade 

de apresentação de condições técnicas plausíveis da contratada para executar o contrato 

satisfatoriamente, para efeito de comprovação de capacitação técnica operacional. É 

possível, porém, apresentar atestados diferentes para itens distintos. 

 

3.3.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, comprovada mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, com registro de atestado, 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, 

relativo à execução dos serviços que tenham composto as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo de contratação, conforme quadro abaixo: 

 

 

QUADRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND 

1 
Revestimento em pele de vidro 

M2 

 

3.3.5. Apresentação de declaração formal com a indicação do pessoal técnico adequado 

e disponível para execução dos serviços, sendo no mínimo 01 Engenheiro Civil. 

3.3.6. O responsável técnico 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, o sócio, o administrador ou o 

diretor que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
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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 vencedora 

desta licitação; 
3.3.7. Os integrantes da equipe técnica indicadas no item 6.3.5 deverão ser 
obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irão executar e assumir a 
responsabilidade técnica pela coordenação e execução dos serviços para os quais 
foram indicados. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 
1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela Administração; 
3.3.8. Atestado de Visita Técnica executado por algum representante da Empresa 

Licitante devidamente identificado. A Empresa que optar por não realizar a visita 

técnica deverá fazer uma Declaração optando pela não realização de vistoria, em 

que esteja explícito que a mesma assumirá integralmente a responsabilidade e/ou 

consequências pela não realização de vistoria no local onde serão realizados os 

serviços, mantendo-se as garantias, prazos e preços que vincularem a proposta da 

empresa. 

 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato e emissão da 

ordem de serviço. 

O prazo para execução dos serviços será de 07 (sete) meses, a partir da data de  

expedição da ordem de serviço, podendo ser prorrogado conforme condições previstas 

em contrato. 

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 

competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a verificação dos serviços executados, 

para fins de Recebimento Provisório. 

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 

pendências verificadas. 

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 
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não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Provisório. 

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em 

até 90 (noventa) dias úteis após o Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas 

todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após 

solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 

operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na 

execução do contrato. 

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela comissão de recebimento definitivo 

ou fiscal de contrato. Para a fixação deste prazo, deve ser levado em consideração o 

prazo máximo do recebimento definitivo (noventa dias), tudo à custa da contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

5.  DESCRIÇÃO DETALHADA DO ORÇAMENTO, PREÇO DE 

REFERÊNCIA E REMUNERAÇÃO. 

Do Orçamento e do Preço de Referência 

A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA se propõe a pagar pelas 

obras/serviços e fornecimentos de materiais, objeto deste projeto básico, o valor 

máximo global de R$ 6.916.365,63 (seis milhões, novecentos e dezesseis mil, 

seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme Planilhas 

Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros constantes nos anexos. Os preços 

foram baseados em planilha referencial (SINAPI e demais bases públicas), já incluso o 

BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 

No orçamento de referência a Câmara considerou que para os índices aplicados 

na composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão ser 

apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007– 

TCU/Plenário. O BDI não poderá ser superior a 27,54%. 
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O valor máximo (preço global) que a Câmara admite pagar para a execução dos 

serviços objeto desta licitação, é o global por ele estimado. 

    É necessário que o licitante apresente o valor global na data da proposta em 

moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à 

plena Execução da Obra, objeto da licitação. 

 
As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor global. É necessário que o 

licitante apresente também o Cronograma Físico-Financeiro adaptado à proposta e a 

composição dos custos unitários de todos os serviços planilhados apresentados na 

proposta que não estejam considerando explicitamente as mesmas bases públicas 

utilizadas no orçamento de referência. 

As empresas que na apresentação de suas propostas não adotarem as mesmas 

bases de composição de preços unitários dos serviços utilizados na planilha de 

referência, com os seus respectivos códigos, deverão também apresentar uma 

declaração assumindo a responsabilidade pela execução de todos os serviços inclusos 

nas composições de referência, assumindo integralmente a responsabilidade ou 

consequência pelas eventuais omissões, sem prejuízo financeiro para a Contratante, 

mantendo as garantias que vincularem a proposta da empresa. 

Ressalte-se que a remuneração do contratado será feita de acordo com os grupos 

e os valores estipulados pela Câmara, conforme apresentado nos critérios de 

pagamento. Ainda, estes critérios não poderão ser alterados quando da apresentação da 

proposta pelo licitante. 

Do Pagamento 

Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao 

desempenho (execução) da contratada para os grupos de serviços detalhados. De acordo 

com o proposto na planilha, independente do critério de elaboração da proposta pelo 

contratado, a Câmara se propõe a realizar os pagamentos em cada grupo de serviços, 

limitados a um percentual sobre o preço global ofertado. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, 

fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas 

sejam as mais adequadas; 

6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro de referência; 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de 

serviços da Contratada, em conformidade com a legislação vigente; 

6.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 

dos serviços objeto do contrato; 

6.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

6.8. Cientificar a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

6.9. Exigir da Contratada que providencie o seguinte como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

• Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

• A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 

e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
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cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 

neste instrumento e em sua proposta; 

7.2. Executar os serviços arcando com os custos dos mesmos até que sejam 

efetuados os pagamentos das medições, conforme cronograma físico- financeiro. 

7.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

7.4. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia 

prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

7.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em 

vigor; 

7.7. Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos 

destinados ao atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e 

acidente de trabalho – EPI e EPC e apresentar os empregados devidamente 

identificados por meio de crachá; 

7.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

7.9. Responsabilizar-se por todas os ônus e obrigações concernentes à 

legislação fiscal, ambiental, trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

7.10. Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de 

obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos 

serviços por parte da Contratante; 
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7.11. Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de 

ocorrência sem rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisquer 

ocorrências que mereçam destaque e ART de execução da obra devidamente registrada; 

7.12. Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro 

residente com plenos poderes de decisão na área técnica e com registro junto ao CREA; 

7.13. Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive 

os pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades 

alheias e os relativos a veículos e equipamentos; 

7.14. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de 

antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar 

nas instalações do órgão; 

7.15. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que 

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Projeto Básico; 

7.16. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 

Internas da Contratante; 

7.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, 

devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 

fim de evitar desvio de função; 

7.18. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

7.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

7.20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

7.21. Manter durante toda a vigência do contrato, em local estipulado pela 

fiscalização da Contratante, placa da obra em boas condições de visibilidade e 
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conservação; 

             7.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

7.23. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação 

de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

7.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas de segurança da Contratante; 

7.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

7.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 

normas e legislação; 

 7.27. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

7.28. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento; 

7.29. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

7.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

7.31. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 

tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros 

de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

7.33. Obter junto à Câmara, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
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documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.34. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 

especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste 

Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

7.35. Assegurar à CONTRATANTE: 

• O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo 

após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

• Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, das documentações produzidas e congêneres, e de todos os demais produtos 

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa 

da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

7.36. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

7.37. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo 

o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

7.38. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

7.39. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais 

como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

7.40. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como 
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substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante. 

7.41. Se caso houver necessidade, utilizar somente matéria-prima florestal 

procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo 

florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada 

pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 

específicas do órgão ambiental competente. 

7.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

7.43. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam 

regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato 

os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) 

certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do 

FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

7.44. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais 

erros/equívocos no dimensionamento da proposta. 

7.45. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante 

com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos 

termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 
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7.46. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza 

intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião 

inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o 

esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos 

responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do 

contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto 

da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

7.47. Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar 

informações e esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos 

atinentes a execução da obra; 

7.48. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra; 

7.49. Providenciar as Anotações de Responsabilidade Técnica- ART/ Registros 

de Responsabilidades Técnicas –RRT pertinente a execução da obra, conforme 

exigência das normas aplicáveis; 

7.50. Obedecer a legislação pertinente à higiene e segurança e medicina do 

trabalho, devendo ainda responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação especificadas de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste 

contrato; 

7.51. Fornecer e manter Diário de Obra permanentemente disponível para 

lançamentos no local da obra; 

7.52. Comunicar, imediatamente, ao gestor do contrato qualquer necessidade de 

modificação, substituição de material especificado; 

7.53. Comunicar, imediatamente, ao gestor do contrato qualquer anormalidade 

relativa á execução da obra/ serviços bem como qualquer eventual necessidade de 

alteração, correção ou complementares do Projeto Básico e de seus elementos; 

7.54. Apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, a comprovação de 

pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos 

serviços, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias; 

 

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato será exercido pela 

Senhora TELMA DE SOUZA, conforme Portaria n°. 183/2021, a qual compete 

acompanhar, fiscalizar, conferir, e avaliar a execução dos serviços objeto deste contrato, 

bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 

defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme 

determina o art. 67 da lei n° 8.666.1993 e suas alterações.  

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução 

dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto 

Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto 

Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no 

Edital. 

 

10. DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA  

10.1. A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, 

especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada até a data da 

assinatura do contrato, a qual ocorrerá em até, no máximo, 04 (quatro) dias após a 

homologação, apresentando a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas 

previstas, tendo a Câmara como BENEFICIÁRIA, no valor da contratação. O seguro 

deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a 

cobertura por mais 02 (dois) anos após a vigência do contrato. 

11. DA GARANTIA CONTRATUAL 

11.1. A contratada terá, obrigatoriamente, que recolher garantia contratual, dentre as 

modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do contrato, até o momento da assinatura do instrumento contratual, 

a qual ocorrerá no prazo máximo de até 04 (quatro) dias após a homologação. 

11.2. As formas são: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária. O seguro deverá ter 

vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por 

mais 02 (dois) meses após a vigência do contrato. A caução deverá ser depositada em 

uma conta da Câmara Municipal a ser definida. Deve-se apresentar a comprovação à 

Câmara municipal até a data de assinatura do contrato, em horários de expediente desta. 

 

12. DESENHO “AS BUILT” 

Será exigida da contratada, como condição para pagamento da última parcela, a 

apresentação do desenho ―As Built (trata-se do fato dos possíveis novos desenhos deverem 

especificar as eventuais modificações que possam ter ocorrido no decorrer da construção em comparação ao 

projeto anterior) ao final da obra, para os projetos que sofrerem alterações durante a 

execução da obra. 

13. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos mensalmente pelo fiscal, que conferirá e atestará a 

sua execução. 

A Câmara pagará o valor dos serviços executados à CONTRATADA, através de 
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depósito em conta corrente bancária, observada a ordem cronológica de apresentação 

das faturas aptas ao pagamento 

 Os pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia após a data de 

apresentação da fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, com base nas 

medições realizadas pela contratada. 

Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou 

incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item passará a ser contado a partir 

da data da sua reapresentação. 

Para o pagamento da primeira medição, a contratada deverá apresentar as  

cópias da matricula CEI da obra e das Anotações de Responsabilidades Técnica – 

ART/Registro. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães, Bahia, 18 de novembro de 2021. 

 
NICHOLAS VERAS FERRUCCIO 

Diretor Administrativo 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO Nº. ___ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 142/2021 

CONCORRÊNCIA 001/2021 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, com 

sede na Rua Octogonal, nº. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães – BA, 

representada pelo Presidente FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, 

inscrito CPF/MF nº 039.770.095-40, doravante denominada CONTRATANTE e a 

empresa __________________________________________, pessoa jurídica, inscrita 

no CNPJ nº. ______________________________, situada na 

______________________________, doravante denominada CONTRATADA, 

através de seu (a) representante legal Sr. (a) 

_______________________________________, residente e domiciliado na 

____________________________________________, tendo em vista o que consta no 

Processo Administrativo nº. ___/2021 e consequentemente na Concorrência nº. 

___/2021 e, em observância ao disposto nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações, resolvem celebrar o presente o Contrato mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a 

execução de reforma das fachadas, rampas e passarelas do edifício da Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães, incluindo os serviços de limpeza de 

fachada, impermeabilização, pintura, remoção de esquadrias existentes, fabricação 

e instalação de pele de vidro, incluindo recomposições provenientes deste serviço, 

que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 

documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do 

certame que deu origem a este instrumento contratual. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

 



 

 

 

Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Concorrência nº. 

001/2021, guardando consonância com as normas contidas na Lei n.° 8.666 de 

21/06/93 e suas alterações, com o Processo Administrativo n°. 142/2021 e seus anexos, 

com a  Proposta de Preços da CONTRATADA, a Nota de Empenho e demais 

documentos que compõe o Processo supramencionado que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Edital (7 meses), com início 

na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 

3.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para 

fins de inscrição em restos a pagar. 

3.3. A execução dos serviços será iniciada no dia subsequente à assinatura do contrato, 

cujas etapas observarão o cronograma fixado como anexo. 

3.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa 

e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 

formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

4.1. O valor total da contratação é de R$ .......... ( ).  

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

4.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá 

ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno 

mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, 

pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção), ou outro que 

vier a substituí-lo. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, previstas parte no orçamento para o exercício de 2021 e parte no orçamento 

para o exercício de 2022, conforme classificação abaixo: 

Para 2021: 

   006 – PODER LEGISLATIVO 

   1.001 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DO PODER 



 

 

 

LEGISLATIVO 

4.4.9.0.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – R$ 4.350.000,00 

 

Para 2022: 

006 – PODER LEGISLATIVO 

1.001 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO PRÉDIO DO PODER 

LEGISLATIVO 

4.4.9.0.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES – R$ 2.566.365,63  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E DA MEDIÇÃO 

6.1. Os serviços serão medidos mensalmente pelo fiscal, que conferirá e atestará a sua 

execução. 

6.2. A Câmara pagará o valor dos serviços executados à CONTRATADA, através de 

depósito em conta corrente bancária, observada a ordem cronológica de apresentação 

das faturas aptas ao pagamento 

6.3. Os pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia após a data de 

apresentação da fatura, devidamente atestada, com base nas medições realizadas. 

6.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, 

o prazo para pagamento estipulado no item passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação. 

6.5. Para o pagamento da primeira medição, a contratada deverá apresentar as cópias 

da matricula CEI da obra e das Anotações de Responsabilidades Técnica – 

ART/Registro de Responsabilidades Técnica-RRT referentes a execução dos serviços. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA  

A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, 

especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada até a data da 

assinatura do contrato, a qual ocorrerá em até, no máximo, 04 (quatro) dias após a 

homologação, apresentando a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas 

previstas, tendo a Câmara como BENEFICIÁRIA, no valor da contratação. O seguro 

deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a 

cobertura por mais 02 (dois) anos após a vigência do contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada terá, obrigatoriamente, que recolher garantia contratual, dentre as 

modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do contrato, até o momento da assinatura do instrumento contratual, 

a qual ocorrerá no prazo máximo de até 04 (quatro) dias após a homologação. As formas 

são: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária. O seguro deverá ter vigência sobre 

todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) 

meses após a vigência do contrato. A caução deverá ser depositada em uma conta da 

Câmara Municipal a ser definida. Deve-se apresentar a comprovação à Câmara 



 

 

 

municipal até a data de assinatura do contrato, em horários de expediente desta. 

Para que a garantia seja devolvida é preciso que haja manifestação formal da 

Administração acerca da execução do contrato, da entrega e da regularidade do objeto. 

Antes disso não se pode falar em liberação contratual. 

 

9. CLÁUSULA NONA  – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato será exercido pela 

Senhora TELMA DE SOUZA, conforme Portaria n°. 183/2021, a qual compete 

acompanhar, fiscalizar, conferir, e avaliar a execução dos serviços objeto deste contrato, 

bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 

defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme 

determina o art. 67 da lei n° 8.666.1993 e suas alterações; A contratante poderá contratar 

profissional para atuar como fiscal técnico responsável pelo acompanhamento da 

execução do objeto. 

9.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha 

a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Executivo, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

9.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste contrato e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

1.1. As obrigações da CONTRATANTE : 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 



 

 

 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

d) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com a legislação vigente; 

f) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

g) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

h) Cientificar a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

i) Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

j) Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

k) "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

l) Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

m) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

n) Carta "habite-se", emitida pela Câmara; 

o) Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis; 

p) A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em 

vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

1.2. Obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 

neste instrumento e em sua proposta; 

b) Executar os serviços arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os 

pagamentos das medições, conforme cronograma físico-financeiro. 

c) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 



 

 

 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

d) Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, 

caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

f) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

g) Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados 

ao atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de 

trabalho – EPI e EPC e apresentar os empregados devidamente identificados por meio 

de crachá; 

h) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

i) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

ambiental, trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

j) Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um 

escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços 

por parte da CONTRATANTE; 

k) Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência 

sem rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências 

que mereçam destaque e ART de execução da obra devidamente registrada; 

l) Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com 

plenos poderes de decisão na área técnica e com registro junto ao CREA/BA; 

m) Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, 

necessárias à execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao 

atendimento das necessidades; 

n) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os 

pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades 

alheias e os relativos a veículos e equipamentos; 

o) Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes 

criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas 

instalações do órgão; 

p) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito no Projeto Básico; devem ser respeitadas todas as normas de segurança do 



 

 

 

trabalho; 

q) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

r) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função; 

s) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

t) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

u) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

v) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

w) Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

x) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

y) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

z) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

aa) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

bb) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

cc) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

dd) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

ee) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

ff) Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 



 

 

 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

 gg) Obter junto à Câmara, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

hh) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 

especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto 

neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

ii) Assegurar à CONTRATANTE: 

jj) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

kk) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, das 

documentações produzidas e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 

ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. 

ll) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

mm) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

nn) Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

oo) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

pp) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante. 

qq) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 



 

 

 

fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos 

ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

rr) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-

se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

ss) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

tt) Manter durante toda a vigência do contrato, em local estipulado pela fiscalização da 

Contratante, placa da obra em boas condições de visibilidade e conservação; 

uu) A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela 

CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

aaa) Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 

dimensionamento da proposta. 

bbb) A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 

adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de 

falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato. 

ccc) Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após 

a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente 

registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das 

obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela 

elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 

administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os 

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

ddd) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e 

esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a 

execução da obra; 

eee) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra; 

fff) Providenciar as Anotações de Responsabilidade Técnica- ART/ Registros de 

Responsabilidades Técnicas – RRT pertinente a execução da obra, conforme exigência 

das normas aplicáveis; 



 

 

 

ggg) Obedecer a legislação pertinente à higiene e segurança e medicina do trabalho, 

devendo ainda responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação especificadas de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato; 

hhh) Empregar exclusivamente materiais de primeira qualidade; 

iii)Fornecer e manter Diário de Obra permanentemente disponível para lançamentos no 

local da obra; 

jjj) Comunicar, imediatamente, ao gestor do contrato qualquer necessidade de 

modificação, substituição de material especificado; 

kkk) Comunicar, imediatamente, ao gestor do contrato qualquer anormalidade 

relativa á execução da obra/ serviços bem como qualquer eventual 

necessidade de alteração, correção ou complementares do Projeto Básico e de 

seus elementos. 

lll) Apresentar,  sempre que solicitada pela Contratante, comprovação de 

pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução 

dos serviços, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sem a prévia autorização da 

contratante. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada 

que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na 

execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não 

mantiver a proposta; 

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

13.3. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

13.4. Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

13.5. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 



 

 

 

(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 

2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 

a Administração contratante a promover a rescisão  do contrato; 

13.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

13.7. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

13.8. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

13.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

13.10. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

13.11. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 

devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à 

inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

13.12. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

13.13. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

13.14. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.15. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.16. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

13.17. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

13.18. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

13.19. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou deduzidos da garantia. 



 

 

 

13.20. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

13.21. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Câmara Municipal. 

13.22. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS 

ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

14.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 

por preço global. 

14.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula 

este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer 

das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do 

valor total do futuro contrato. 

14.5. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência poderá ser reduzida 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 unitários do preço de referência da 

Administração, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a 

da segunda colocada na licitação. 

14.6. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou 

preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da 

Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a 

proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, 

ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos 

no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES 

15.1. É vedado à CONTRATADA: 

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 



 

 

 

15.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 

DO OBJETO 

A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato e emissão da 

ordem de serviço. 

O prazo para execução dos serviços será de 07 (sete) meses, a partir da data de  

expedição da ordem de serviço, podendo ser prorrogado conforme condições previstas 

em contrato. 

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 

competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a verificação dos serviços executados, 

para fins de Recebimento Provisório. 

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 

pendências verificadas. 

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 

não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Provisório. 

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em 

até 90 (noventa) dias úteis após o Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas 

todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após 

solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 

operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na 

execução do contrato. 

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 



 

 

 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela comissão de recebimento definitivo 

ou fiscal de contrato. Para a fixação deste prazo, deve ser levado em consideração o 

prazo máximo do recebimento definitivo (noventa dias), tudo à custa da contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO 

17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na lei, no edital e em seus anexos. 

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

17.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

17.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 

relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

17.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

17.4.3. Indenizações e multas. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três 

(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

 

Luís Eduardo Magalhães - Bahia,  , de  de    

 

 

                          Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

                    CONTRATANTE 

 



 

 

 

 

                           CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo III 

 

Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 

7º, da Constituição Federal 

 

 

A empresa  , inscrita no  CNPJ nº  , DECLARA, em 

atendimento ao previsto no edital de Concorrência nº. 001/2021, que não possui em seu quadro de 

pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

Declara possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes? 

 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 

(representante 

Sim.  Não. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Modelo de Atestado de Vistoria 

 

 

Atesto, para os fins de participação da         empresa  

________________________ ,   CNPJ:   ,  na Concorrência nº 001/2021, que 

eu,   como representante da Câmara Municipal d e Luís Eduardo 

Magalhães, acompanhei a vistoria do Sr.(a) _____________representante da empresa 

licitante, que compareceu à localidade          onde          serão          prestados          os          

serviços de para vistoria das áreas onde ocorrerão as obras, conforme especificações do Edital e 

seus Anexos. 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 

(servidor da Câmara) 



 

 

 

ANEXO V 

Modelo de Proposta 

 

Prezados, 

 

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência nº. 001/2021, assumindo 

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da 

preparação da mesma: 

1. Propomos o Valor Total de R$  (  ), para a execução dos 

serviços objeto desta licitação. 

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de            % (  por cento), para os 

serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto. 

3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação. 

4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer 

naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a 

saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como 

despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de 

materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, 

incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e 

serviços. 

5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do 

Contrato. 

6. Esta  proposta  é  válida  por             (  ) dias a contar da data de sua 

apresentação. 

7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos 

cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso. 

8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus 

Anexos, bem como na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 



 

 

 

ANEXO VI 

Modelos de Declaração de elaboração independente de proposta 

Concorrência nº. 001/2021  

 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado  Licitante, para 

fins  do  disposto  da Concorrência nº  /2021, declara,  sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a  proposta  apresentada  para  participar  da  Concorrência  nº. 001/2021 foi elaborada 

de maneira independente pelo Licitante, 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 da Concorrência nº. 001/2021 por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência nº. 

001/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da Concorrência nº. 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influenciar na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou  de  fato da   Concorrência nº. 001/2021, quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da  proposta  apresentada  para  participar  da  Concorrência  nº. 001/2021 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº. 001/2021 antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães antes da abertura oficial das 
propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

Local e data 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 



 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

 

 

 

A  empresa  ,  inscrita  com  o  CNPJ  nº   , por 

intermédio  de  seu representante(s) legal(is)   , portador da 

Carteira  de Identidade nº.   e  do CPF nº    , 

DECLARA, para fins de habilitação da Concorrência 001/2021, em cumprimento à exigência contida 

no Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93, alega que inexiste fato superveniente impeditivo à sua habilitação. 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 



 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Impresso em papel timbrado ou o carimbo da empresa) 

 

A  (nome  da empresa/instituição), inscrita no CNPJ sob o nº  , com sede na 

(endereço completo da empresa), neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo 

presente instrumento de mandato, nomeio e constituo como REPRESENTANTE o(a) Senhor (a) 

 , 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Carteira de Identidade, RG nº   , inscrito 

no CPF  sob n.º  , residente na 

(endereço completo), a quem confiro amplos poderes para junto à Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório na 

modalidade Concorrência nº. 001/2021, conferindo-lhe,  ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame licitatório, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso. 

 

 

Local e data, 

       

 

  CARIMBO DA EMPRESA E                                                                                

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

LEGAL 

 IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO 

DO FIRMATÁRIO 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR 

PÚBLICO - DOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 

 

  , inscrita no CNPJ nº   , por intermédio de seu 

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

Identidade nº   e do CPF nº    , DECLARA, para os 

devidos fins, que não possuir em seus quadros, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

 

 

Local e data 

Nome e assinatura do Representante



 

 

 

 



 

 

Projeto Básico 

 

1. Contratante: 

Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães 

2. Órgão Gestor: 

Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães 

3. Objeto: 

Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização das fachadas, 

rampas e passarelas dos prédios sede da Câmara Municipal de Luis Eduardo 

Magalhães - BA. 

4. Nome da Obra:   

Revitalização das fachadas da Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães – BA. 

5. Local: 

Sede da Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães. 

6. Justificativa: 

Atender as necessidades básicas da Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães, 

no que se refere a manutenção, reforma e revitalização das fachadas, rampas e 

passarelas, tendo o entendimento sobre o estado de conservação, problemas de 

manutenção, infiltrações e alagamentos em certos pontos das edificações nos 

períodos de chuva. Necessidade de vedação das rampas de acesso e passarela, para 

segurança dos usuários. 

Considerando não apenas a questão estética, mas principalmente a dificuldade de 

manutenção das esquadrias existentes, e sobretudo a segurança de todos que 

utilizam o prédio. 

7. Objetivo: 

Realização dos serviços referentes a reforma das fachadas, rampas e passarelas dos 

prédios da sede da Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães. 

8. Serviços: 



 

 

A empresa contratada deverá avaliar a integridade de toda a edificação e informar 

os fiscais responsáveis sobre possíveis problemas que possam impedir a execução 

dos serviços, e assim dar andamento na execução das etapas seguintes: 

• Manutenção ou reparo de patologias, como trincas, infiltrações etc.; 

• Impermeabilização das estruturas em alvenaria da fachada; 

• Pintura das estruturas em alvenaria da fachada; 

• Remoção das esquadrias e soleiras existentes; 

• Montagem das estruturas em alumínio de pele de vidro; 

• Instalação dos vidros; 

• Limpeza final de obra; 

9. Metodologia: 

A execução da obra deverá obedecer aos critérios e orientações presentes no 

projeto executivo (memorial descritivo, projeto arquitetônico, cronograma físico-

financeiro, planilha orçamentária e demais peças gráficas representantes desse 

projeto).  

10. Qualificação Técnica-Operacional e Financeira: 

10.1. A licitante deverá apresentar documentações que comprovem sua 

qualificação técnica para execução dos serviços objeto do presente documento, 

conforme descrito a seguir: 

10.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade. 

10.1.2. Quanto à capacitação técnica, profissional e operacional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT com registro de atestado, 

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, sendo os atestados 

de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome da empresa, relativo à execução de obra ou 

serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o 



 

 

objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação: 

Descrição Qtd 

Serviços preliminares na construção civil 212,40 m² 

Revestimento (serviço de pintura completo) 395,60 m² 

Montagem e instalação de pele de vidro em fachadas  1.133,60 m² 

 

10.1.3. Os responsáveis técnicos (ao menos um) 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, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o 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. 

 

 10.1.4. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 

1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada pela Licitante. 

 

10.1.5. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 

 

10.2. A empresa contratada deverá possuir no ato de abertura das propostas um 

capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

da obra. 

  10.3. Declaração fornecida pela empresa indicando explicitamente pelo menos 

um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços. Na declaração 

deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número do 



 

 

documento de identidade e do registro na entidade profissional competente da região a 

que estiver vinculado, endereço, telefone e e-mail. 

  10.4. Declaração do(s) profissional(ais) aceitando o exercício da função de 

Responsável Técnico pela obra. 

  10.5. O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar 

dos atestados de responsabilidade técnica. 

11. Vistoria:  

Sugere-se à empresa contratada fazer um reconhecimento no local da obra a fim de 

tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem 

executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como 

cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução. 

Os aspectos que se julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou 

omissos nestas especificações, deverão ser apresentados à fiscalização e elucidados 

antes da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 

fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a 

acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado. 

12. Execução dos Serviços e seu Recebimento: 

Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, 

no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 

recebimento provisório. 

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar 

os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 



 

 

Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 

não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Provisório. 

O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 10 

(dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou 

comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 

atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente 

após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento 

a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na 

execução do contrato. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à 

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

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da 

contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

13.  Requisitos: 

Os serviços a serem contratados deverão seguir o detalhamento dos projetos 

anexos, considerando o material a ser utilizado, e o acabamento. Dúvidas em 



 

 

relação ao projeto ou alteração de especificação, deverá ser consultada 

previamente. 

Deverão ser obedecidas as seguintes Normas: 

• NBR 10821/2017 – Esquadrias para edificações;  

• NBR 7199/ 2016 – Vidros na construção civil; 

• NBR 12609/ - Alumínio e suas ligas – tratamento de superfícies, requisitos para 

anodização;  

• NBR 13756/ - Esquadrias de alumínio – guarnição elastomérica em EPDM para 

vedação;  

• NR – 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;  

• NR-35 - Trabalho em altura;  

• Demais normativos técnicos aplicáveis. 

Os casos de perda de garantia deverão estar explicitados nos referidos termos, 

especialmente nos casos de equipamentos que exijam manutenção específica, 

conforme fornecedor/fabricante. 

14.  Segurança do Trabalho: 

As práticas de sustentabilidade e segurança são de responsabilidade da 

Contratada, sobretudo no que tange aos EPIs e serão cobradas pelo fiscal na 

execução do contrato. 

15.  Obrigações: 

Executar o contrato conforme especificações deste Projeto básico e de sua 

proposta com a alocação dos empregados suficientes e necessários ao perfeito 

cumprimento do objeto contratual além de fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários na quantidade e qualidades 

mínimas necessárias para a perfeita execução do objeto. 

A Contratada se obriga ainda a: 

• Observar e cumprir, estritamente, os termos da proposta e as condições ora 

estabelecidas, obedecendo a critérios e prazos acordados pelas exigências técnicas 

constantes do contrato; 

• Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;  



 

 

• Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 

previsto neste contrato e em legislação específica, sem interrupção, seja por 

motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de 

empregados, que não terão em hipótese alguma, qualquer relação de emprego 

com o Contratante;  

•Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelos responsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;  

• Providenciar junto ao Crea, e/ou CAU-BR as anotações registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes nos termos das normas vigentes (Lei 6496/ 1977 e 12.378/ 2010); 

16.  Prazo: 

O prazo de execução foi estimado em 210 dias, conforme anexo “físico – 

Financeiro”. No decorrer da elaboração do orçamento este prazo será 

confirmado, em função das condições peculiares da atualidade para produção, 

fornecimento e entrega de materiais.  

17. Garantia Contratual e Seguro Risco de Engenharia: 

Garantia Contratual  

A contratada terá, obrigatoriamente, que recolher garantia contratual, dentre as 

modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do contrato, até o momento da assinatura do mesmo, na forma 

disposta no art. 56, §2º e §3º da Lei 8.666/93 

As formas são: Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária, O seguro deverá ter vigência 

sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 

(dois) meses após a vigência do contrato. A caução deverá ser depositada na conta 

caução da Caixa Econômica Federal, apresentar a comprovação a Câmara municipal até 

a data de assinatura do contrato, em horários de expediente desta. 

Seguro Risco de Engenharia  

A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, especiais, 

adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 5 (cinco) dias úteis após a 



 

 

assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Início de Serviço, a Apólice de 

Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a Câmara municipal como 

BENEFICIÁRIA, no valor da contratação. O seguro deverá ter vigência sobre todo o 

período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) anos 

após a vigência do contrato. 

18. Medição e Pagamento:  

Os serviços serão medidos mensalmente pelo fiscal, que conferirá e atestará a sua 

execução.  

Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação 

da fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, com base nas medições 

realizadas.  

Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 

prazo para pagamento estipulado no item passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação.  

Para o pagamento da primeira medição, a contratada deverá apresentar as cópias da 

matrícula CEI da obra e das Anotações de Responsabilidades Técnica –ART/Registro de 

Responsabilidades Técnica-RRT referentes a execução dos serviços. 

19. Prazo: 

O prazo de execução foi estimado em 210 dias, conforme anexo “físico – Financeiro”. 

No decorrer da elaboração do orçamento este prazo será confirmado, em função das 

condições peculiares da atualidade para produção, fornecimento e entrega de 

materiais.  

20.  Valor Global do Objeto: 

O valor máximo estimado para a execução de todos os serviços que compõe a obra é de 

6 .916.365,63 (seis milhões, novecentos e dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco 

reais e sessenta e três centavos), conforme descrito no anexo “planilha orçamentaria”. 

21.  Elementos disponíveis: 

A execução da obra dispõe, além deste documento, os anexos: 

• memorial descritivo; 

• cronograma físico - financeiro; 



 

 

• Planilha orçamentária; 

• composição do BDI; 

• Projeto executivo contendo o detalhamento das fachadas e rampas; 

 

 

_________________________________________________ 
Matheus Rodrigues Martins 

ENGENHEIRO CIVIL - Registro CREA nº 35780BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Eduardo Magalhães 12 de novembro de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

_____________________________________________________ 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA 

 

 

 

 

 

Finalidade da obra: Institucional – Reforma e revitalização das fachadas, rampas e 
passarelas da Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães. 

Endereço: Avenida Octagonal, nº 684, Loteamento Jardim Imperial, Luis Eduardo 
Magalhães – BA. 

 

 

 

   
 

LUIS EDUARDO MAGALHÃES – BA 2021 

 



 

 

Informações gerais 

Este memorial descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, 
condições e procedimentos estabelecidos para a reforma e revitalização das fachadas, 
rampas e passarelas da Câmara de Vereadores do Município de Luis Eduardo Magalhães 
- BA. 

É parte integrante desse conjunto de discriminações técnicas: 

 Projeto arquitetônico; 

 O presente memorial descritivo e seus anexos; 

 Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro; 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente 
vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo 
Fiscalização define a equipe que representará a Contratante (engenheiro ou arquiteto a 
ser indicado pela Contratante) perante a Contratada e a quem este último dever-se-á 
reportar, e o termo Contratante define a Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 
vencedora da licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas 
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no 
decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, 
e demais documentos integrantes do contrato. 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade 
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como 
toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o 
projeto executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.  



 

 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Orientações gerais 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto aos órgãos 
competentes e com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, 
exercidos pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão 
mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 
obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das 
obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, 
serviços e obras em reparo. 

A Contratada será responsável pelo fornecimento do material e mão-de-obra necessários 
à execução dos serviços licitados, assim como pela mobilização, fornecimento de placa, 
pagamento de taxas e emolumentos, transportes de materiais, manutenções que se fizerem 
necessárias e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão dos serviços, as 
áreas utilizadas para instalação do canteiro de obras deverão estar limpas e isentas de 
entulhos sem haver ônus ao Contratante.  

É de responsabilidade da Contratada manter atualizados, no canteiro de obras, Diário de 
Obras, Alvarás, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter 
um jogo completo dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais 
elementos que interessam aos serviços.  

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 
comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a proporcionar 
andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 
licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra 
Contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da 
contratação. 



 

 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo 
mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam 
eles definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos 
à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde 
estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização 
poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de 
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, 
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não 
aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos 
fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos. 
Os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global, 
constantes da proposta da Contratada. 

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para 
a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante 
a execução da obra como acréscimo de novos serviços.  

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 
destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 
composição dos preços unitários. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá 
solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que 
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos, a fim de facilitar 
a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização 
autorização para tais. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, 
não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serviços 
extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, 
a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por 
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 
complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e 
necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc. 



 

 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa 
após a finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos 
serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com 
o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não 
aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas 
sem direito a indenização. 

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo 
a Planilha de Orçamento e Quantitativos fornecida pela Contratante. 

Nenhuma alteração no projeto, detalhes ou especificações, poderá ser realizada sem 
autorização por escrito pelos arquitetos e engenheiros envolvidos no projeto e havendo 
alteração de custo da obra ou serviço, essa alteração deverá ser precedida também da 
autorização do Responsável Técnico pela Fiscalização da obra.  

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 
vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se 
figurassem em ambos.  

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, 
o Responsável Técnico pela Fiscalização da obra deverá ser consultado, a fim de definir 
qual a posição a ser adotada.  

Para todos os itens a serem executados é necessário à conferência do dimensionamento 
no local devido às possíveis divergências na execução das etapas isoladas. 

É de responsabilidade de a Contratada ter mão de obra capacitada para cada serviço 
executado. 

 



 

 

ARQUITETURA 

Considerações gerais 

Este memorial descritivo complementa Projeto de fechamentos e fachada do Edifício da 
Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães e seu detalhamento, e foi desenvolvido 
com base nos Projetos Arquitetônico. Todas as medidas devem ser conferidas na obra 
antes da execução dos serviços.  

Parâmetros funcionais e estéticos 

A revitalização das fachadas consiste na modernização da mesma e renovação das 
estruturas existentes de esquadrias dos prédios, sendo a escolha do material de 
fechamento a pele de vidro estruturada em perfis de alumínio. As rampas e passarelas de 
acesso e ligação dos blocos receberão fechamento com o mesmo sistema de esquadrias 
das fachadas dos blocos. A fachada receberá manutenção, e, possíveis reparos que 
surgirem ao longo da obra, na estrutura de alvenaria existente e serviço de pintura 
completo e tinta acrílica na cor preta.  



 

 

IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

Limpeza do terreno 

A Contratada fará a limpeza do terreno. Na operação de limpeza a área deverá resultar 
livre de tocos, raízes, restos de vegetação e outros resíduos orgânicos. Periodicamente a 
Contratada fará a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no 
terreno no decorrer da obra, a fim de evitar a proliferação de focos de epidemias. 

Placa de obra 

A Contratada deverá manter, em local previamente indicado pela Fiscalização, a placa 
de identificação da obra, a placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, 
inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução 
das obras. 

 



 

 

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Esquadrias 

As esquadrias do tipo pele de vidro estão especificadas no projeto arquitetônico, além de 
detalhamentos e especificações tanto no projeto quanto na Planilha Orçamentária. 

Todos os vidros serão laminados de 8mm do tipo refletivo.  

As maçanetas das janelas serão do tipo alavanca. Nas portas de vidro não serão permitidos 
puxadores circulares, apenas barras verticais.  

As janelas têm dimensões e aberturas variáveis de acordo com o projeto arquitetônico e 
detalhamentos. Imagem meramente ilustrativa do tipo de abertura – maxim-ar: 

 
Fonte: http://www.recacusticaisolamento.com.br/janelas/janela-maxim-ar/quanto-custa-janela-maxim-ar-imirim 

 

 A fachada receberá vidro fixo laminado, refletivo, na cor prata com 8mm, 
conforme planilha orçamentária. Imagem meramente ilustrativa do tipo de sistema – pele 
de vidro: 

 
 Fonte: https://construindodecor.com.br/pele-de-vidro/ 



 

 

Parâmetros executivos e qualitativos da pele de vidro 

Pele de Vidro 
Nos fechamentos em Pele de Vidro, o vidro deverá ser colado com silicone estrutural nos 
perfis dos quadros de alumínio, ficando a estrutura oculta na face interna. As esquadrias 
devem atender aos parâmetros de estanqueidade, resistência e funcionamento. Os perfis 
metálicos devem ser de alumínio. Todos os acessórios devem ser pintados na cor da 
esquadria. As colunas inclusive as de canto, serão fixadas com chumbadores de expansão 
à estrutura e deverão permitir regulagem para o perfeito posicionamento das mesmas, 
sendo previsto duas ancoragens por pavimento. Todas as esquadrias deverão ser 
fornecidas com embalagem em papel crepe ou plástico bolha, devendo ser transportadas 
e estocadas adequadamente uma vez que não será aceito peças com arranhões, mossas, 
manchas na anodização ou qualquer outro defeito. O serviço de colocação da pele de 
vidro só deve ser executada após a pintura da alvenaria, pilares e vigas estar 
completamente seca. Todas as medidas devem ser confirmadas na obra antes da 
fabricação das esquadrias. 
Quantitativos: 
As faces somam a metragem de 2.834,40m². Inclui todas as faces da fachada do Bloco A 
todas as faces da fachada do bloco B, rampa de acesso ao Bloco A e passarela de acesso 
do bloco A ao B. 



 

 

LIMPEZA DA OBRA 

A obra e seu entorno deverão estar limpos na entrega final. 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos, acessórios e áreas externas, 
inclusive jardins, sem quaisquer tipos de resíduos, manchas nas paredes, vidros ou pisos.  

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de detergentes, 
solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar 
manchas, riscos ou outros problemas.  

Deverá ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos os 
acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e tintas. 

 

 



 

 

CONCLUSÕES 

No ato de entrega da obra a Contratada é obrigada a entregar um relatório com todos os 
fornecedores e marcas dos materiais de acabamento e acessórios. 

Para economia e segurança é necessário planejamento e organização no canteiro de obra, 
de forma com que materiais e equipamentos estocados e armazenados estejam de maneira 
correta, reduzindo os riscos de acidentes com operários e agilizando o cumprimento do 
cronograma de entrega. 

Faz-se necessária uma boa gestão dos resíduos sólidos, evitando-se desperdício de 
materiais. 

Economia de energia elétrica e água também é sinal de um canteiro de obra planejado.  

É imprescindível um cuidado na execução no que tange a escolha de materiais de 
qualidade e a escolha das técnicas de execução. 

Verificação final: deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da Contratada, 
das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, 
equipamentos e ferragens antes da entrega da obra. 

A execução e finalização com êxito desta edificação é objetivo do presente trabalho, 
proporcionando uma obra sem patologias, com ambientes saudáveis e adequados para o 
bom exercício do serviço público. 
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1º Q MÉDIO 3º Q 1º Q MÉDIO 3º Q

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,50% 3,00% 4,00% 5,50% 3,00% 4,00% 5,50%

2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,39% 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% 1,23% 1,39%

3 RISCO R 1,27% 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%

4  LUCRO L 8,96% 6,16% 7,40% 8,96% 6,16% 7,40% 8,96%

5 IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO T 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 11,15% 11,15% 11,15%
.  ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
.  PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

.  COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

.  INSS 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 4,50% 4,50%

6 SEGURO + GARANTIA ENGENHARIA S+G 1,00% 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% 0,80% 1,00%

Pela Fórmula de cálculo de BDI:

BDI= 27,54% 19,85% 23,54% 27,54% 25,92% 29,79% 34,00%

Matheus Rodrigues Martins
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((1+(AC+R+S+G)) X (1+DF) X ( 1+L))/(1-T) - 1

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

COM DESONERAÇÃO
ITEM COMPOSIÇÀO

TAXA 
CONSIDERADA 

SEM 
DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO



CONTRATANTE:

OBJETO:

CONTRATADA: PRAZO: 7,00 1,2754

ITEM
CODIGO DE 

COMPOSIÇÃO
FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE PREÇO UNIT S/ BDI  PREÇO UNIT C/ BDI  R$ SUB-TOTAL S/ BDI  R$ SUB-TOTAL C/ BDI PERCENTUAL

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 172.269,17                        219.714,80                       3,2%

01.01 SITE CREA TAXA ART TX 1,00                        233,94                          298,37                             233,94                                 298,37                                0,0%

01.02 SUCOM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO M2 531,27                    23,04                            29,39                               12.240,46                           15.614,03                          0,2%

01.04 00051 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,00                        344,82                          439,78                             1.724,10                             2.198,90                            0,0%

01.05 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 40,00                      1.150,23 1.467,00                         46.009,20                           58.680,00                          0,8%

01.06 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 40,00                      1.036,18 1.321,54                         41.447,20                           52.861,60                          0,8%

01.07 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 60,00                      620,01 790,76                             37.200,60                           47.445,60                          0,7%

01.08 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 238,04                    140,37 179,03                             33.413,67                           42.616,30                          0,6%

02.00 ADMINISTRAÇÃO 360.718,54                        460.052,74                       6,7%

02.01 93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 7,00                        25.266,79 32.225,22                       176.867,53                         225.576,54                        3,3%

02.02 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 7,00                        3.149,02 4.016,25                         22.043,14                           28.113,75                          0,4%

02.03 101390 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 7,00                        5.454,74 6.956,97                         38.183,18                           48.698,79                          0,7%

02.04 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 7,00                        5.385,12 6.868,17                         37.695,84                           48.077,19                          0,7%

02.05 100321 SINAPI  TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 7,00                        6.432,35 8.203,81                         45.026,45                           57.426,67                          0,8%

02.06 4415 ORSE VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 1.540,00                4,40                               5,61                                 6.776,00                             8.639,40                            0,1%

02.07 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.540,00                22,16 28,26                               34.126,40                           43.520,40                          0,6%

03.00 REVESTIMENTO 39.716,48                           50.659,79                          0,7%

03.01 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 989,45                    1,81 2,31                                 1.790,90                             2.285,63                            0,0%

03.02 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 989,45                    22,54 28,75                               22.302,18                           28.446,66                          0,4%

03.03 88426 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 989,45                    15,79 20,14                               15.623,40                           19.927,50                          0,3%

04.00 ESQUADRIA (PELE DE VIDRO) 4.844.217,07                     6.178.366,04                    89,3%

04.01 01 COTACAO INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021_P (PELE DE VIDRO) M2 2.831,40                1.650,00                       2.104,41                         4.671.810,00                     5.958.426,47                    86,1%

CONTRATO:

VALOR DE CONTRATO:

DATA BASE: NÃO DESONERADO 07-2021

COMPOSIÇÕES: ORSE 01/21 - SINAPI 07/21

BDI:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CONTRATANTE:

OBJETO:

CONTRATADA: PRAZO: 7,00 1,2754

ITEM
CODIGO DE 

COMPOSIÇÃO
FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE PREÇO UNIT S/ BDI  PREÇO UNIT C/ BDI  R$ SUB-TOTAL S/ BDI  R$ SUB-TOTAL C/ BDI PERCENTUAL

CONTRATO:

VALOR DE CONTRATO:

DATA BASE: NÃO DESONERADO 07-2021

COMPOSIÇÕES: ORSE 01/21 - SINAPI 07/21

BDI:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

04.02 20193 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO 
SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

M2 x MÊS 19.819,80              5,33                               6,80                                 105.639,53                         134.774,64                        1,9%

04.03 97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 2.831,40                12,88 16,43                               36.468,43                           46.519,90                          0,7%

04.04 12346 ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO M2 1.113,32                12,45                            15,88                               13.860,83                           17.679,52                          0,3%

04.05 11556 ORSE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E PUXADOR SIMPLES M2 46,31                      355,00                          452,77                             16.438,28                           20.965,51                          0,3%

05.00 LIMPEZA 5.944,04                             7.572,26                            0,1%

05.01 02450 ORSE LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 784,00                    2,02                               2,58                                 1.583,68                             2.022,72                            0,0%

05.02 99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 2.831,40                1,54 1,96                                 4.360,36                             5.549,54                            0,1%

Matheus Rodrigues Martins 
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RESUMO

5.422.865,30R$                                 

6.916.365,63R$                                 

VALOR TOTAL SEM BDI

VALOR TOTAL COM BDI



Obra

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de revestimento das fachadas 
e da passarela da Câmara Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães, neste município

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES              219.714,80 100,00%

             219.714,80 

01.01 DOCUMENTAÇÃO                18.111,30 100,00%
               18.111,30 

01.02 MOBILIZAÇÃO (CANTEIRO DE OBRAS)              201.603,50 100,00%
             201.603,50 

02.00 ADMINISTRAÇÃO              460.052,74 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

               65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82 

02.01 EQUIPE TÉCNICA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS              460.052,74 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
               65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82                65.721,82 

03.00 REVESTIMENTO                50.659,79 50,00% 50,00%

               25.329,90                25.329,90 

03.01 PINTURA                50.659,79 50,00% 50,00%
               25.329,90                25.329,90 

04.00 ESQUADRIA (PELE DE VIDRO)           6.178.366,04 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

          1.235.673,21           1.235.673,21           1.235.673,21           1.235.673,21              617.836,60              617.836,60 

04.01 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS DE VIDRO                17.679,52 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
                 3.535,90                  3.535,90                  3.535,90                  3.535,90                  1.767,95                  1.767,95 

04.02 ESTRUTURA, E FACHADA EM PELE DE VIDRO           6.139.721,01 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
          1.227.944,20           1.227.944,20           1.227.944,20           1.227.944,20              613.972,10              613.972,10 

04.03 PORTAS EM PELE DE VIDRO                20.965,51 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
                 4.193,10                  4.193,10                  4.193,10                  4.193,10                  2.096,55                  2.096,55 

13.00 LIMPEZA                  7.572,26 100,00%

                 7.572,26 

13.01 LIMPEZA FINAL DE OBRA                  7.572,26 100,00%
                 7.572,26 

100,00% 4,49% 19,18% 18,82% 18,82% 18,82% 9,88% 9,99%
          6.916.365,63              310.766,52           1.326.724,92           1.301.395,03           1.301.395,03           1.301.395,03              683.558,42              691.130,68 

100,00% 4,49% 23,68% 42,49% 61,31% 80,12% 90,01% 100,00%
          6.916.365,63              310.766,52           1.637.491,44           2.938.886,47           4.240.281,49           5.541.676,52           6.225.234,95           6.916.365,63 

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

_________________________________________________
Matheus Rodrigues Martins
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                                           6.916.365,63 

Porcentagem
valor
Porcentagem Acumulado
valor acumulado

                                           5.422.907,11 
                                           1.493.458,52 

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais

27,54%

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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