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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
SEÇÃO A – PREÂMBULO
I. Regência
a legal:
Estta licitação ob
bedecerá, integralmente, ass disposições da Lei Estadu
ual nº 9.433/0
05 (alterada p
pelas Leis Esta
aduais nº
9.6
658/05 e nº 10
0.697/08), a Lei
L Complemen
ntar nº 123/06
6 e a legislaçã
ão pertinente.
II. Órgão/e
entidade e se
etor:
Assesssoria de Obrass e Projetos – AOP/PROAD
III. Modalid
dade/númerro de ordem::

( X ) Convite

IV. Proc
c. Administra
ativo nº:
913.104

n
nº004/2017

V. Tipo de Licitação:
( ) Por item
( X ) Menor Preço ( ) Por lote
( x ) Global

VI. Finalida
ade da licitaç
ção/objeto:
PRESTAÇÃO
O DE SERVIÇ
ÇOS DE PESS
SOA JURIDIC
CA NA REALIIZAÇÃO DE SERVIÇOS
S
EL
LÉTRICOSNO
O
MÓDULO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIIS, NO CAMP
PUS DA UESB
B DE ITAPETIINGA, BAHIA
A
VII. Pressu
upostos para
a participação (apresenta
ação facultattiva ou obrig
gatória do CR
RC/CRS):
( X ) Somente serão
s
admitidas a participar desta licitaçã
ão as empresa
as convidadass, que atendem
m a todas as condições
c
exigidas no
n convocatório para habilittação, portado
oras, ou não, do
d Certificado
o de Registro C
Cadastral – CR
RC, ou do
Certificado
o de Registro Simplificado – CRS, emitido
o pela Secreta
aria da Adminiistração do Esstado da Bahia
a – SAEB,
ou as empresas não co
onvidadas, desde que cadastradas na co
orrespondente
e especialidade
e, com a apre
esentação
do CRC/CRS.
mentos passííveis de subs
stituição pelo extrato do
o Certificado de Registro
o:
VIII. Docum
( X ) A licitação se processa com
c
a utilização do SIMPA
AS:
ertificado de Registro
R
Cadasstral-CRC ou o Certificado de Registro Sim
mplificado–CRS
S, estando no prazo de
( X ) O Ce
valid
dade, poderá substituir tod
dos os docum
mentos relativos à habilitaçção referidos no item XIII abaixo,
exce
eto os concern
nentes à Qualificação Técn
nica. Caso o certificado
c
con
nsigne algum documento vencido, o
licita
ante deverá ap
presentar a ve
ersão atualizad
da do referido documento no envelope de
e habilitação.
s
a utilizaçã
ão do SIMPA
AS:
( ) A licitação se processa sem
ertificado de Registro
R
Cadasstral-CRC ou o Certificado de Registro Sim
mplificado–CRS
S, estando no prazo de
( ) O Ce
valid
dade, poderá substituir oss documentoss do item XII-1 deste preâmbulo
p
refferentes à Habilitação
Juríd
dica; os menccionados nas alíneas
a
“a” e “b” do item
m XII-2, conccernente à Re
egularidade Fiscal; e a
Declaração de Pro
oteção ao Tra
abalho do Men
nor, não subsstituindo os co
oncernentes à Qualificação
o Técnica.
o o certificado
o consigne algu
um documentto vencido, o licitante
l
deverrá apresentar a versão atua
alizada do
Caso
referrido documentto no envelope de habilitaçã
ão.
IX. Participação de consórcios:
( x ) Não poderrão participar desta licitação
o pessoas juríd
dicas reunidass em consórcio
o.
X. Abertura
a, local, data e horário pa
ara início da sessão pública da licitaç
ção:
End
dereço: GER
RÊNCIA ADMINSITRATIVA – GAD /COMIS
SSÃO PERMAN
NENTE DE LICIITAÇÃO – COP
PEL / ESTRADA DO
D BEM
QUEERER, KM 04, CAIXA
A
POSTAL 95
5 – CEP.: 45031-900, VITÓRIAA DA CONQUISTAA.
Datta:
H
Horário:
Horário:
11
1/07/201
17
09h30m
min (Hora
a Local)
XI. Dotação
o orçamentária:
Unidade Gestora
a:
Fontte:
0114.000.000
3.11.302
2
0

Projeto
o/Atividade:
7863

Elemento de despesa:
4
44.90.51.00

XII. Para a habilitação dos
d interess
sados, exigir--se-ão os do
ocumentos re
elativos a:
XII-1. Habilitação jurídica, comprova
ada mediante a apresentaçã
ão:
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a)
b)
c)
d)

de registro público
p
no casso de empresá
ário individual..
em se tratando de socied
dades empressárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato
c
socia
al, com suas eventuais
e
s
s em vigor, de
evidamente re
egistrados, aco
ompanhados, quando for o caso, dos doccumentos
alterações supervenientes
societários comprobatório
c
os de eleição ou
o designação e investidura dos atuais ad
dministradoress.
no caso de sociedades simples,
s
do atto constitutivo
o, estatuto ou
u contrato soccial, com suas eventuais alterações
a
ntes em vigo
or, devidamen
nte registrado
os, acompanhados dos atos
a
comprob
batórios de eleição
e
e
supervenien
investidura dos
d atuais adm
ministradores.
decreto de autorização,
a
n caso de em
no
mpresa ou socie
edade estrang
geira em funciionamento no País, e ato de
e registro
ou autorizaçção para funcio
onamento exp
pedido pelo órrgão competen
nte, quando a atividade asssim o exigir.

XII-2. Regu
ularidade fisc
cal, mediante
e a apresentaçção de:
prova de insscrição no Cad
dastro Naciona
al de Pessoa Jurídica – CNPJJ.
prova de insscrição no Cad
dastro de Conttribuinte ( x ) Municipal - serviços,
s
relatiivo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao
a seu ramo de
e atividade e compatível
c
com o objeto co
ontratual.
c) prova de reg
gularidade parra com a Faze
enda Estadual e Municipal do
o domicílio ou
u sede do licita
ante.
gularidade parra com a Faze
enda Federal, inclusive
i
INSS
S, nos termos do Decreto Fe
ederal nº 5.58
86, de 19
d) prova de reg
de novembrro de 2005.
e) prova de reg
gularidade rela
ativa ao Fundo
o de Garantia por Tempo de
e Serviço (FGT
TS), mediante
e a apresentaçção do
Certificado de
d Regularidad
de do FGTS - CRF.
XII-2.1. A prova da inscrrição a que se
e referem os ittens “a” e “b” será suprida com
c
a apresen
ntação das cerrtidões a
ectivamente, se
s estas contiv
verem o núme
ero de inscriçã
ão da licitante..
que se referrem os itens “cc” e “d”, respe
XII-2.2 As microempressas e empresa
as de pequeno
o porte, bene
eficiárias do trratamento dife
erenciado e fa
avorecido
mentar nº 12
23/06, deverã
ão apresentarr toda a doccumentação e
exigida para efeito
e
de
previsto na Lei Complem
dade fiscal, me
esmo que esta
a apresente allguma restriçã
ão.
comprovação de regularid
1 Nesta hipóttese, havendo alguma restrição na comprovação da re
egularidade fisscal, será asse
egurado o
XII-2.2.1
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corrresponderá ao momento em que o proponente for de
eclarado o
vencedor do certame, prorrogáveis
p
p igual período, a critério da
por
d Administra
ação Pública, p
para a regularização da
ento ou parce
elamento do débito, e emisssão de eventu
uais certidões negativas ou positivas
documenttação, pagame
com efeito
o de certidão negativa.
n
XII-2.2.2
2 A não-regularização da documentação
d
o, no prazo prrevisto no item
m anterior, im
mplicará decad
dência do
direito à contratação,
c
sem prejuízo das
d sanções previstas na Le
ei Estadual nº 9.433/05, esspecialmente a definida
no art. 192, inc. I.
a)
b)

nica, comprovvada através de:
d
XII-3. Qualificação Técn
( x ) a) compro
ovação de ap
ptidão para o desempenh
ho de atividade pertinente
e e compatívvel em caractterísticas,
quantid
dades e prazo
os com o objetto da licitação, através da apresentação
a
d um ou maiss atestados, averbados
de
a
pelo CR
REA.
ão de Acervo Técnico–
T
CAT..
( x ) b) Certidã
ão do Conselho Regional de
e Engenharia e Arquitetura – CREA.
( x ) c) Certidã
(
(

XII-4. Qualificação econ
nômico-financeira:
) não exigíve
el em face do pequeno portte da contrata
ação (na moda
alidade convite
e e pregão nessta faixa de va
alor).
X ) a ser comp
provada media
ante:
a) balanço
o patrimonial e demonstra
ações contábe
eis do último exercício soccial, já exigíve
eis e apresen
ntados na
forma da lei, que comprovem
c
a boa situação
o financeira da
d empresa, podendo
p
ser atualizado po
or índices
oficiaiss, quando encerrados há mais de 03 (trê
ês) meses da data da apressentação da p
proposta, veda
ada a sua
substittuição por bala
ancetes ou ba
alanços provissórios. O licitante apresenta
ará, conforme o caso, publiicação do
Balanço ou cópia rep
prográfica dass páginas do Livro
L
Diário on
nde foram tran
nscritos o Bala
anço e a Demo
onstração
o respectivos Termos de Ab
bertura e Ence
erramento reg
gistrados na Ju
unta Comercia
al.
de Ressultado, com os
b) certidã
ão negativa de
e falência ou recuperação
r
ju
udicial expedid
da pelo distrib
buidor da sede
e do licitante, com data
de exp
pedição ou re
evalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da rrealização da licitação,
previstta no item X deste
d
preâm
mbulo, caso o documento nã
ão consigne prazo
p
de valida
ade.
c) demon
nstração de patrimônio lííquido no montante míniimo indicado abaixo, con
ncernente à data de
aprese
entação das propostas,
p
na forma da le
ei, admitida a sua atualiza
ação com basse no INPC do
d IBGE,
permitindo-se, na hipótese de liccitação por lottes, a demonsstração da qu
ualificação ind
dividualizada para
p
cada
e interesse da
d proponente
e. Neste caso
o, ofertando a licitante proposta
p
para mais de um
m lote, o
lote de
patrimô
ônio líquido exxigido será a resultante
r
da soma de tanto
os quantos forrem os lotes o
ofertados.
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( X ) Total
T

R$ 11.615,67 (ONZE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SSETE CENTAVOS
S)/10%

XII-5. Decla
aração de Prroteção ao Trabalho do Menor
M
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da
a Constituição
o Federal, para
a os fins do disposto no incciso V do art. 98 da Lei
Estadual nº 9.433/05, deverá ser apresentada
a
d
declaração
qu
uanto ao trab
balho do men
nor, conforme
e modelo
d Anexo IIII deste Instrum
mento.
constante do
XIII. Codifficação no Ce
ertificado de
e Registro – SAEB:
S
07.05
ão/fornecim
mento (forma
a de medição
o do serviço para efeito d
de pagamentto):
XIV. Regime de execuçã
Em
mpreitada por preço
p
( x ) unittário
(Serviços))
XV. Prazo do
d contrato:
( X ) O prazo de
e vigência do contrato, a co
ontar da data da sua assinatura, será de 12(doze) messes, admitindo
o-se a sua
prorrogaçã
ão nos termoss dos arts. 141
1 e 142 da Lei Estadual 9.43
33/05.
a
a prorrogação
o do prazo no
os termos
( X ) A entrega dos bens, a contar da datta assinatura do contrato, admitindo-se
1 e 142 da Lei
L Estadual 9.433/05, será:
dos arts. 141
(X )De aco
ordo a solicita
ação do setor competente da
d UESB, denttro do prazo de
d vigência do
o contrato que
e é de 12
(doze) me
eses.
XVI. Garanttia do contra
ato:
( X ) Não exigívvel
ão da assinatu
ura do contratto, a empresa
a vencedora do
d certame de
everá prestar garantia de 5%
5 (cinco
( ) Por ocasiã
por cento)) do valor do contrato, pod
dendo optar por
p uma das modalidades previstas
p
no §
§1º do art. 13
36 da Lei
Estadual nº
n 9.433/05, ficando
f
esclare
ecido que a garantia
g
deverrá ter seu valo
or atualizado n
nas mesmas condições
c
do contratto.
XVII. Manu
utenção das Condições da
d Proposta – Reajustam
mento e Revis
são
( x ) Durante o curso da execcução do conttrato, os preço
os serão corrig
gidos consoantte as seguinte
es regras:
t
do
o prazo de 1
12 meses da data de
XVII-1.. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso
apresenttação da prop
posta, após o que
q a concesssão de reajusttamento, nos termos
t
do incc. XXV do art. 8º da Lei
Estadual nº 9.433/05,, será feita me
ediante a apliccação do INPC
C/IBGE.
e preços, nos termos do incc. XXVI do arrt. 8º da Lei Estadual
E
nº 9..433/05, depe
enderá de
XVII-2.. A revisão de
requerim
mento do inte
eressado quan
ndo visar reccompor o pre
eço que se to
ornou insuficie
iente, instruíd
do com a
documen
ntação que co
omprove o de
esequilíbrio ecconômico-financeiro do con
ntrato, devend
do ser instaurrada pela
própria administração
a
quando colim
mar recompor o preço que se tornou exce
essivo.
pelos esclarrecimentos sobre
XVIII. Loca
al, horário e responsável
r
s
este in
nstrumento:
Serrvidor responssável
J
JORGE
BATIS
STA CALADO
O FILHO
e portaria
p
de dessignação:
PRESIDENTE DA COMISSÃ0
C
PE
ERMANENTE
E DE LICITAÇ
ÇÃO – COPEL
L

Porta
aria nº 0346, de 06.03.2017, publicada
a no DOE de 0
07.03.2017
End
dereço:
Horário:

(x
(x
(x
(x
(x

E
Estrada
do Bem
m Querer, Km 04, Caixa Posstal 95 – CEP.: 45031-900, ITAPETINGA
I
– BA.
08:00
0 às
18:00
0h

Tel.::

(77) 3425 -9398

Fax:

(77) 3424 -1045
-

E-ma
ail:

XIX. Índice de anexos: (assinalar os
s anexos que
e integram o convocatórrio)
) I. Disposiçções Gerais;
) II. Modelo
o de Procuraçã
ão para a Prátiica de Atos Co
oncernentes ao
o Certame;
) III. Modelo
o de Prova de
e Habilitação - Proteção ao Trabalho
T
do Menor;
M
) IV. Modelo
o de Declaraçã
ão de Pleno Co
onhecimento e Enquadrame
ento;
) V. Memorial Descritivo;
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(x
(x
(x
(x
(x
(x

)
)
)
)
)
)

VI. Cronog
grama físico-financeiro;
VII. Planilh
ha da licitação
o;
VIII. Term
mo de comprom
misso;
IX. Atestad
do de visita;
X. Projeto Elétrico;
a de contrato.
XI. Minuta

XX. Exame prévio da minuta e aprovação da ass
sessoria juríídica(art. 75 da Lei Estad
dual nº 9.433
3/05)
Decclaro que a fa
ase interna de
este procedime
ento foi examinada pela Pro
ocuradoria Jurrídica da UESB
B – PROJUR, conforme
o Parecer
P
no 953
3/2017 de 28
8/07/2017

SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
1. TERMO DE REFERÊNCIA
R
A:
p
licita
ação tem porr escopo a Prrestação de ServiçosPessoa
S
a Jurídica na realização de
e SERVIÇOS ELÉTRICOS
SNO
A presente
MÓ
ÓDULO DE CIÊNCIAS
C
AM
MBIENTAIS),, campus de Itapetinga, Ba
ahia, conform
me especificaçõ
ões, quantitattivos e condiçções
desscritos na PLA
ANILHA DE PRE
EÇOS (ANEXO
O I).
2. DETERMINA
AÇÕES ADICIIONAIS:
ém das determ
minações conttidas na PAR
RTE C – DIS
SPOSIÇÕES GERAIS,
G
bem
m como daque
elas decorren
ntes de lei,
Alé
devverão ser obse
ervados os seg
guintes itens neste
n
instrume
ento convocattório:
2.1
1 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a asssociação da co
ontratada com
m outrem, a ccessão ou tran
nsferência,
tota
al ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão
o ou incorporração da con
ntratada, não se responsab
bilizando o
con
ntratante por nenhum
n
comp
promisso assumido por aque
ela com terceiiros.
2.2
2 Os serviço
os objeto dessta licitação deverão ser executados por emprega
ados da con
ntratada, sob a inteira
ressponsabilidade
e funcional e operacional
o
de
esta, mediante
e vínculo de su
ubordinação do
os trabalhadores para com a empresa
con
ntratada, sobrre os quais ma
anterá estrita e exclusiva fisscalização.
2.3
3 O contratan
nte descontará
á da fatura mensal
m
o valorr corresponden
nte às faltas ou atrasos na
a execução do
os serviços
oco
orridos no mêss, com base no
n valor do pre
eço vigente.
2.4
4 As faturas far-se-ão
f
acom
mpanhar da documentação
d
o probatória re
elativa ao reccolhimento doss impostos re
elacionados
com
m a prestação
o do serviço, no mês anterio
or à realização
o dos serviços.
3. OBRIGAÇÕE
ES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
1 A contrataçã
ão com o licita
ante vencedor obedecerá ass condições do
o instrumento de contrato.
3.1
4. ORÇAMENTO
O ESTIMADO
O EM PLANIL
LHAS
a 81, II, da Lei Estadual nº 9.433/05, o orçamento
o estimado em
m planilhas de
e quantitativoss e preços
Parra efeito do art.
uniitários e totaiss é de:
LOTE ÚNICO
VA
ALOR R$ 116..156,74
REFERENC
CIAL (cento e dezesseis miil cento e cinq
quenta e seis reais
r
e setenta
a e sete centavvos)
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PROPOST
P
TA DE PRE
EÇOS – Pllanilha de
e Preços
(Em pape
el timbrad
do da empresa/lic
citante)

U
e Estadual do
o sudoeste da
d Bahia – UESB
À Universidade
Co
omissão Perm
manente de Licitação
L
– COPEL
C
Esttrada do Bem
m querer, Km
m 04 – Bairro
o Universitárrio
Ita
apetinga/BA
A
CEP 45.031-90
00
5
Caixa Postal 95
Modalidad
de de Licitação
o
Carta Convite

ITEM
M

01

CÓDIGO

ESP
PECIFICACÃ
ÃO

UNID.

QUTDE

REÇO
PR
U
UNIT.

Número
17
004/201

PREÇO
TOTAL

07.05

Fator K:
VALOR TOTAL R$
(V
Valor por ex
xtenso)
De
eclaramos qu
ue na propo
osta apresen
ntada estão inclusos tod
das e quaisq
quer despes
sas necessárrias para o fiel
cum
mprimento do
d objeto de
esta licitação
o, tais como
o: impostos, tributos, en
ncargos e co
ontribuições sociais, fisca
ais,
para fiscais, fre
etes, seguro
os e demais despesas
d
ine
erentes às es
specificações
s do objeto licitado.
eclaramos ain
nda que concordamos e aceitamos to
odas as cond
dições do ed
dital e seus a
anexos.
De
De
eclaramos qu
ue a presentte proposta de preços attende fielme
ente todas as
a exigências
s dos termo
os de referên
ncia
do Edital de lic
citação
Validade da Prroposta de Prreços: 60 dia
as
azo de Entre
ega do Serviç
ço: Conforme
e o Edital
Pra
Loc
cal de Realiz
zação do Serrviço: Conforrme o Edital
Co
ondições de Pagamento:
P
Conforme o Edital
Ga
arantias do Contrato:
C
Con
nforme o Ediital
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Dado
os da empres
sa
azão Social:
Ra
No
ome Fantasia
a:
CN
NPJ.:
IE..:
Endereço:
unicípio/Esta
ado:
Mu
Da
ados Bancários:
Telefone fixo e móvel /Fax
x:
Mail:
E-M
D
Dados
do representante da
d empresa
No
ome:
RG
G:
CP
PF.:
Endereço:
unicípio/Esta
ado:
Mu
Telefone fixo e móvel/Fax:
Mail:
E-M

C
_
_____de
____
____________
____ de2017.
Vitória da Conquista/BA
_____
___________
__________
__________
___________
__________
______
RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA
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ANEXO I
DISPO
OSIÇÕES GERAIS
G
1. COMP
POSIÇÃO DO INSTRUMEN
NTO CONVOC
CATÓRIO
1 O instrumen
nto convocató
ório é compossto de: SEÇÃ
ÃO A – PREÂ
ÂMBULO; SE
EÇÃO B – DIISPOSIÇÕES
S ESPECÍFICA
AS;
1.1
SEÇÃO C – MODELO DE PR
ROPOSTA DE PREÇOS; eA
ANEXOS.
2 Na SEÇÃO A – PREÂMB
BULO, deverã
ão estar presccritas, entre outras
o
informa
ações: a regência legal; o órgão/entidad
de e
1.2
settor licitante; a modalidade licitatória e o respectivo número de ordem;
o
o proccesso adminisstrativo; o tip
po de licitação
o; a
fina
alidade da liciitação; os pre
essupostos de
e participação;; o regime de
e execução ou
u forma de fo
ornecimento; a regra quantto à
adm
missão ou ved
dação a consó
órcios; o local,, data e horárrio para início da sessão pú
ública; a dotaçção orçamentá
ária; os requissitos
de habilitação; a codificação concernente
c
ao certificado de
d registro, qu
uando exigível; o prazo do contrato; a in
ndicação quantto à
c
as condições de
e reajustamen
nto e revisão
o; e o locall, horário e responsável por
exigência de garantia do contrato;
escclarecimentos..
3 As especifica
ações, quantita
ativos, condiçõ
ões e caracterrísticas do obje
eto a ser licita
ado comporão a SEÇÃO B – DISPOSIÇO
OES
1.3
ESPECÍFICAS, além das obriigações contra
atuais especiais e as regras para a formaçção de consórrcio, quando fo
or o caso.
4 ASEÇÃO C – MODELO
O DE PROPO
OSTA DE PR
REÇOS indica o formulárrio a ser obsservado pelo licitante para a
1.4
aprresentação de
e sua proposta
a.
5 Este Anexo contempla as cláusulas com
muns a todos os
o procedimen
ntos licitatório
os, cujo conteú
údo é invariáv
vel.
1.5
2 IMPEDIME
2.
ENTOS DA PA
ARTICIPAÇÃ
ÃO
1 Não serão ad
dmitidas emprresas que este
ejam suspensa
as do direito de
d licitar ou co
ontratar com a Administraçção Pública, ou
u as
2.1
decclaradas inidôn
neas, na form
ma dos incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual
E
nº 9.4
433/05.
2 Em consonân
ncia com o arrt. 200 da Lei Estadual nº 9.433/95,
9
fica impedida de participar de llicitações e de
e contratar com a
2.2
Adm
ministração Pú
ública a pesso
oa jurídica con
nstituída por membros
m
de so
ociedade que, em data ante
erior à sua cria
ação, haja soffrido
pen
nalidade de su
uspensão do direito de licittar e contratar com a Administração ou tenha sido de
eclarada inidônea para licita
ar e
con
ntratar e que tenha
t
objeto similar
s
ao da empresa
e
punid
da.
3 É vedado ao
o agente político e ao serviidor público de qualquer ca
ategoria, natureza ou condição, celebrar contratos com
m a
2.3
adm
ministração direta ou indire
eta, por si ou
u como repressentante de terceiro,
t
sob pena de nulid
dade, ressalva
adas as exceçções
legais, conforme
e o art. 125 da
a Lei Estadual nº 9.433/05.
2.4
4 É defeso ao
o servidor público transacionar com o Estado quand
do participar de gerência o
ou administra
ação de emprresa
privvada, de socie
edade civil ou exercer comé
ércio, na forma
a do inc. XI do
o art. 176 da Lei
L Estadual nº 6.677/94.
5 Consoante o art. 18 da Le
ei Estadual nºº 9.433/05, nã
ão poderá partticipar, direta ou indiretame
ente, da licitaçção, da execu
ução
2.5
de obras ou servviços e do forn
necimento de bens a eles necessários
n
oss demais agen
ntes públicos, assim definido
os no art. 207
7 do
esmo diploma,, impedidos de
e contratar com
m a Administrração Pública por
p vedação constitucional
c
ou legal.
me
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3. RE
EPRESENTAÇ
ÇÃO LEGAL DO
D PROPONENTE
3.1 CLÁUSULAS
S APLICÁVEIS À CONCOR
RRÊNCIA, TO
OMADA DE PREÇOS,
O PRESENCIAL
CONVITE E AO PREGÃO
1.1 Reputa-se credenciada a pessoa física
a regularmente
e designada para
p
representar a licitante n
no processo liccitatório.
3.1
1.2 O credenciamento de só
ócios far-se-á através da ap
presentação do
d ato constitu
utivo, estatuto
o ou contrato social, e no caso
c
3.1
dass sociedades por
p ações, aco
ompanhado do
o documento de
d eleição e posse dos adm
ministradores.
1.3 O credenciiamento de mandatários
m
farr-se-á median
nte a apresenttação de procu
uração por insstrumento púb
blico ou particular
3.1
que
e contenha, preferencialme
ente, o conteúdo constante do modelo do
o ANEXO II, devendo ser e
exibida, no caso de procura
ação
parrticular, a provva da legitimid
dade de quem
m outorgou os poderes.
1.4 Cada licitan
nte poderá cre
edenciar apenas um represe
entante, ficand
do este adstritto a apenas uma representa
ação.
3.1
1.5 Os docume
entos referido
os nos itens anteriores pode
erão ser apressentados em original, cópia
a autenticada ou cópia simp
ples
3.1
aco
ompanhada do
o original, para que possa ser
s autenticada
a.
4. QUANT
TO À FORMA
A DAS PROPO
OSTAS E DOS
S DOCUMENT
TOS DE HABILITAÇÃO
4.1. CLÁ
ÁUSULAS APL
LICÁVEIS À CONCORRÊN
NCIA, TOMAD
DA DE PREÇOS E CONVITE,
DO TIPO
O MENOR PR
REÇO E AO PREGÃO
P
PRESENCIAL
4.1
1.1 Os docume
entos da prop
posta de preços e da habilitação deverão estar disposstos ordenada
amente, contid
dos em 02 (d
dois)
envvelopes distinttos, lacrados, indevassadoss, os quais de
everão estar rubricados
r
pello represente legal da emp
presa, ou por seu
ma
andatário, devvendo ser iden
ntificados no anverso
a
a razã
ão social da empresa,
e
o órg
gão/entidade e setor licitan
nte, a modalid
dade
licittatória e o nú
úmero de ordem, o processo administra
ativo, o tipo de
d licitação, a finalidade da
a licitação, alé
ém da expresssão,
con
nforme o caso
o, Envelope A – Proposta de Preços, ou
o Envelope B – Habilitaç
ção.
4.1
1.2 A proposta
a de preços deverá
d
estar em original, datilografada
d
ou digitada apenas
a
no anvverso, sem em
mendas, rasuras,
resssalvas ou enttrelinhas, rubrricada em tod
das as folhas,, datada e asssinada pelo representante
r
legal da licita
ante, ou por seu
ma
andatário, send
do necessária,, nesta última hipótese, a ju
untada da pro
ocuração que contemple
c
exp
pressamente este
e
poder.
1.3 Os docum
mentos relativvos à habilita
ação deverão ser apresenttados em original, cópia autenticada ou
o cópia simples
4.1
aco
ompanhada do
o original, para que possam
m ser autentica
ados.
1.4 As certidõe
es extraídas pe
ela internet so
omente terão validade
v
se co
onfirmada sua autenticidade
e.
4.1
4.2 CLÁUSULA
AS APLICÁVE
EIS À CONCO
ORRÊNCIA, TOMADA
T
DE PREÇOS
E CONVITE
E, DO TIPO TÉCNICA
T
E PREÇO
2.1 Os docume
entos da prop
posta técnica, de preços e da
d habilitação deverão estar dispostos orrdenadamente
e, contidos em
m 03
4.2
(trê
ês) envelopess distintos, lacrados, indevassados, os qu
uais deverão estar
e
rubricados pelo repressentante legal da empresa,, ou
porr seu mandattário, devendo
o ser identificados no anve
erso a razão social da emp
presa, o órgão/entidade e setor licitante
e, a
mo
odalidade licita
atória e o núm
mero de ordem, o processo
o administrativo, o tipo de licitação, a fiinalidade da licitação, além
m da
exp
pressão, confo
orme o caso, Envelope A – Proposta
a Técnica, Envelope B - Proposta d
de Preços, ou
u Envelope C –
Ha
abilitação.
2.2 As proposstas técnica e de preços deverão estar em original, datilografad
das ou digitadas apenas no
n anverso, sem
s
4.2
em
mendas, rasura
as, ressalvas ou entrelinha
as, rubricada em todas as folhas, datad
da e assinada
a pelo repressentante legall da
licittante, ou po
or seu mandatário, sendo
o necessária, nesta última
a hipótese, a juntada da
a procuração que contem
mple
exp
pressamente este
e
poder.
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2.3 Os docum
mentos relativvos à habilita
ação deverão ser apresenttados em original, cópia autenticada ou
o cópia simples
4.2
aco
ompanhada do
o original, para que possam
m ser autentica
ados.
2.4 As certidõe
es extraídas pe
ela internet so
omente terão validade
v
se co
onfirmada sua autenticidade
e.
4.2
5. QUANTO
Q
AO CONTEÚDO
C
DAS
D
PROPOS
STAS
E DOS DOCUM
MENTOS DE HABILITAÇÃ
ÃO
1 O proponen
nte deverá ellaborar a sua
a proposta de
e preços de acordo com as exigênciass constantes da SEÇÃO B –
5.1
DISPOSIÇOES ESPECÍFICA
AS, em conso
onância com o modelo da SEÇÃO
S
C, expressando os valores em moeda
m
nacional –
ais e centavos,, no número de
d casas decim
mais definido na
n SEÇÃO B – DISPOSIÇO
OES ESPECÍF
FICAS, ficando esclarecido que
rea
não
o serão admitiidas propostass alternativas.
2 Ocorrendo divergência enttre o preço po
or item em algarismo e o ex
xpresso por exxtenso, será levado em contta este último.
5.2
3 A proposta apresentada deverá
d
incluir todas e quaiisquer despessas necessária
as para o fiel cumprimento
o do objeto de
esta
5.3
licittação, inclusivve todos os cu
ustos com matterial de consu
umo, salários, encargos socciais, previdenciários e traba
alhistas de tod
do o
pesssoal da con
ntratada, com
mo também fardamento,
f
e qualquer natureza,
n
materiais empre
egados, inclusive
transporte de
ferramentas, ute
ensílios e equipamentos utilizados,
u
dep
preciação, alu
uguéis, admin
nistração, imp
postos, taxas, emolumento
os e
aisquer outross custos que, direta
d
ou indirretamente, se relacionem co
om o fiel cump
primento pela contratada da
as obrigações..
qua
4 Os preços co
otados deverã
ão ser referido
os à data de recebimento das
d propostass, considerand
do a condição de pagamentto à
5.4
vistta, não devendo, por isso, computar
c
qualquer custo fin
nanceiro para o período de processamentto das faturas.
5 A proposta de
d preços terá
á prazo de vallidade de 60 (sessenta)
(
dias, a contar da
a data fixada na SEÇÃO A -do preâmb
bulo
5.5
parra início da sessão pública, facultado, porrém, aos proponentes esten
nder tal validad
de por prazo ssuperior.
6 Não será perrmitida previsã
ão de sinal, ou qualquer ou
utra forma de antecipação de
d pagamento
o na formulaçã
ão das proposstas,
5.6
devvendo ser dessclassificada, de
d imediato, a proponente que
q assim o fizzer.
5.7
7 Não será co
onsiderada qua
alquer oferta de vantagem não prevista neste instrum
mento, nem p
propostas com
m preço global ou
uniitário simbólicco, irrisório ou
u de valor zero
o, incompatíve
eis com os prreços dos insu
umos e salário
os de mercado
o, acrescidos dos
resspectivos enca
argos.
8 Serão descla
assificadas as propostas que
e não atenderrem às condiçções e exigênccias deste Insstrumento ou que consignarem
5.8
valor global supe
erior aos pratticados no me
ercado ou com
m preços manifestamente in
nexeqíveis, asssim considera
ados aqueles que
o venham a ter demonstrada sua viab
bilidade atravé
és de docume
entação que comprove que os custos dos
d
insumos são
não
coe
erentes com os
o de mercado
o e que os coeficientes de produtividade são
s compatíve
eis com a execcução do objetto do contrato
o.
9 A formulaçã
ão da propostta implica para o propone
ente a observ
vância dos prreceitos legaiss e regulamentares em vig
gor,
5.9
tornando-o respo
onsável pela fidelidade
f
e leg
gitimidade dass informações e dos docume
entos apresen
ntados.
10 Para a habiilitação dos intteressados na
a licitação, exig
gir-se-ão, exclusivamente, os
o documento
os mencionado
os na SEÇÃO A 5.1
PR
REÂMBULO.
11 Na hipótese
e do tipo técn
nica e preço, o proponente
e deverá elabo
orar a sua pro
oposta técnica
a de acordo co
om as exigências
5.1
con
nstantes da SE
EÇÃO B – DIS
SPOSIÇOES ESPECÍFICA
AS.
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6. PROCED
DIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1 CLÁUSULAS
C
A
APLICÁVEIS
S À CONCORR
RÊNCIA, TOM
MADA DE PR
REÇOS
E CONVITE, DO TIPO ME
ENOR PREÇO
O
1.1 FASE INIICIAL
6.1
1.1.1 A sessão
o pública de abertura
a
das propostas
p
terá
á início no dia
a, hora e locall designados n
na SEÇÃO A - PREÂMBULO,
6.1
devvendo o repre
esentante da licitante efetu
uar o seu cred
denciamento, comprovando
o que possui o
os necessárioss poderes parra a
prá
ática dos atos inerentes ao certame.
c
6.1
1.1.2 Concluída
a a fase de crredenciamento
o, os licitantess entregarão o Envelope A - Propostas
s de Preços, e o Envelop
pe B
– Habilitação,
H
além daDecllaração de Pleno
P
Conhec
cimento e En
nquadramentto, conforme o modelo con
nstante do Ane
exo
V.
1.1.3 Iniciada a sessão de
e abertura da
as propostas, não mais ca
abe a desistê
ência do licita
ante, salvo por
p motivo justo,
6.1
deccorrente de fa
ato supervenie
ente e aceito pela
p
comissão..
1.1.4 A abertu
ura dos envelopes relativo
os aos documentos das pro
opostas e de habilitação sserá realizada
a sempre em ato
6.1
púb
blico, previam
mente designad
do, do qual se
s lavrará ata circunstancia
ada assinada pelos
p
licitantes e pela comissão ou servvidor
ressponsável.
1.1.5 Todos oss documentos contidos nos envelopes serrão rubricadoss pelos licitante
es presentes e pela Comissão.
6.1
1.2 ABERTUR
RA DOS ENVE
ELOPES
6.1
1.2.1 ABERTU
URA DOS EN
NVELOPES A – PROPOSTA
A DE PREÇOS
S
6.1
1.2.1 Os eleme
entos do ENV
VELOPE No 01,, encabeçadoss por índice re
elacionando to
odos os docum
mentos e as folhas
f
em que
e se
6.1
enccontram, serão apresentado
os em 02 (du
uas) vias, num
merados, carim
mbados e rubrricados, sem e
emendas ou rasuras,
r
na forma
de original ou có
ópia autenticad
da, obedecida a seguinte orrdem:
I – Cartta Proposta da
atilografada ou
u impressa, exxpressando:
I..1. Número da
a Licitação e o Objeto da me
esma
I..2. Multiplicado
or único “K” proposto,
p
em algarismo
a
e po
or extenso, com dois decima
ais;
I..3. Prazo de exxecução das obras/serviços
o
s, em algarismos e por exten
nso;
I..4. Validade da
a proposta por 60 (sessenta
a) dias, contad
dos da data da
a realização da licitação.
II – Cro
onograma Físico-Financeiro,, detalhado, em
e parcelas mensais,
m
conte
endo barras, p
percentuais e desembolso,
d
c
com
valores horizontais e verticais, simples e acu
umulados, totalizado horizo
ontalmente e verticalmente, por etapa de
ervado ao Órg
gão Licitante o direito de prroceder às alte
erações que ju
ulgar convenie
entes no deco
orrer
serviçoss, ficando rese
da execcução das obra
as/serviços.
III – De
eclaração de que
q nos preço
os unitários prropostos, deco
orrentes da ap
plicação do m
multiplicador ún
nico “K” sobre
e os
preços unitá
ários da planilha apresenta
ada pelo Órgã
ão Licitante, estão
e
incluídass todas as de
espesas direta
as e
indiretas e quaisquer ou
utras necessá
árias à total e perfeita exxecução dos serviços obje
eto deste Ed
dital,
o-se, portanto,, na única rem
muneração dev
vida pela Contratante.
constituindo
1.2.1.1.O multtiplicador único “K” incidirá linearmente (mesmo
(
“K”) em todos os preços unitários dos serviçços constantess da
6.1
pla
anilha de preço
os unitários do
o ANEXO I. Se
erá desclassificcada a proposta que contive
er multiplicado
or “K” superiorr a 1,0 (um).
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6.1
1.2.1.2. A empresa venced
dora e adjudiccatária da liciitação ficará obrigada
o
a en
ntregar à Com
missão de Liccitação, no prrazo
má
áximo de 03 (três)
(
dias corridos, a conttar do dia seg
guinte ao da publicação da
a homologaçã
ão da licitação
o, como condiição
obrrigatória para assinatura do
o Contrato, os seguintes doccumentos:
I – Decclaração aquie
escendo com as composiçõ
ões de preços da planilha gerada pelo Órgão Licitan
nte com base
e no
multiplicador “K” pro
oposto, ou aprresentação da
a composição de preços un
nitários de tod
dos os serviço
os constantes das
as orçamentárrias gerados pelo
p
Órgão Licitante, já accrescidos do multiplicador
m
único “K” pro
oposto, conforme
planilha
previsto
o no item ante
erior, detalhan
ndo materiais,, equipamento
os e mão de obra
o
com seuss respectivos índices,
í
contendo
os enca
argos sociais e o BDI utilizad
dos.
II – Com
mposição deta
alhada dos enccargos sociaiss e do BDI utiliizados na com
mposição dos p
preços unitário
os.
6.1
1.2.1.3. Serviços Extras
I – Os preços
p
unitário
os das obras ou
o serviços qu
ue não forem contempladoss no contrato serão obtidoss multiplicando
o-se
o fator “K”
“ proposto pela empresa,, pelo preço de referência da
d tabela adottada pelo órgã
ão, nas mesma
as bases vigen
ntes
na épocca da licitação.
II – Não
o existindo preço de referên
ncia será ele fixado
f
median
nte acordo enttre as partes, conforme artiigo 143, inciso
o II,
parágra
afo 2o da Lei 9.433/05.
9
1.2.1.4.O pressidente da com
missão fará, primeiramente,
p
, a abertura dos
d Envelope
es A – Propo
osta de Preço
os, e verificarrá a
6.1
con
nformidade e compatibilida
ade de cada proposta
p
com os requisitoss e especifica
ações do instrrumento conv
vocatório, com
m os
pre
eços correntess no mercado ou fixados pe
ela Administra
ação ou por órgão oficial co
ompetente ou, ainda, com os constantess do
sisttema de registtro de preços,, quando houvver, promoven
ndo-se a desclassificação da
as propostas desconformes ou
o incompatívveis.
1.2.1.5.Havend
do necessidad
de de apresen
ntação de dem
monstração de
e compatibilida
ade ou amosttras, o preside
ente da comisssão
6.1
fixa
ará prazo para
a sua realizaçã
ão, para o que deverá ser notificado o detentor
d
da prroposta de me
enor preço, ficcando esclareccido
que
e a desconfo
ormidade e in
ncompatibilidade da amosttra com os requisitos e especificações
e
do instrume
ento convocattório
imp
plicará na de
esclassificação
o da proposta
a e que a não apresenta
ação será rep
putada desistê
ência, com as
a consequências
esttabelecidas em
m lei, promove
endo-se o cham
mamento das propostas sub
bsequentes, na
n ordem de classificação.
1.2.1.6.A Com
missão julgará
á e classificarrá as proposttas, de acord
do com os crritérios de avvaliação consttantes deste ato
6.1
con
nvocatório, fra
anqueando a palavra para que
q os licitanttes registrem em ata seus protestos ou impugnações que entenderem
cab
bíveis, podend
do ser apreciad
dos e decidido
os de imediato
o, salvo quand
do envolverem
m aspectos que
e exijam análisse mais apurada.
6.1
1.2.1.7.Se hou
uver impugna
ação ou prottesto por reccurso, perman
necerão fecha
ados os enve
elopes de Ha
abilitação, sendo
devvidamente rub
bricados por to
odos os presentes, para serrem posteriorm
mente recolhid
dos e guardad
dos em poder da Comissão, até
a designação
d
de nova data para a abertura..
1.2.1.8.Não ha
avendo registtro de protestto ou impugn
nação e desde
e que haja declaração
d
exp
pressa consig
gnada em ata
a de
6.1
ren
núncia a recurrso ou a apressentação do termo de renú
úncia de todoss os participan
ntes, a Comisssão prosseguirá no andame
ento
doss trabalhos, procedendo
p
à devolução dos
d
envelopess fechados ao
os concorrenttes desclassifiicados, conten
ndo a respecctiva
doccumentação de
d habilitação, e procedendo
o à abertura dos
d envelopess "B" – HABILIITAÇÃO - das empresas classificadas com
m os
três menores pre
eços.
1.2.2 ABERTU
URA DOS EN
NVELOPES B – HABILITAÇ
ÇÃO
6.1
1.2.2.1 A Comissão de Licita
ação conferirá e examinará os documento
os de habilitaçção bem como
o a autenticida
ade dos mesm
mos.
6.1
Casso o procedim
mento se proce
esse mediante
e a utilização do Sistema Integrado de Material,
M
Patrimônio e Serv
viços – SIMPAS
S, a
Com
missão de Liccitação emitirá
á, de logo, exttrato do licitan
nte possuidorr do Certificado de Registro
o e conferirá a regularidade
e da
doccumentação exigida
e
neste in
nstrumento.
6.1
1.2.2.2 A emprresa que deixa
ar de apresenttar a documen
ntação de Hab
bilitação exigid
da será inabilittada.
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6.1
1.2.2.3 A existtência de resttrição na com
mprovação da regularidade fiscal das miccroempresas e empresas de
d pequeno po
orte
ben
neficiárias do regime difere
enciado e favvorecido da Le
ei Complemen
ntar nº 123/0
06 não implica
a a inabilitaçã
ão automática
a da
licittante.
1.2.2.4 A Comissão delibera
ará sobre a habilitação doss três primeiro
os classificados, franqueand
do a palavra uma
u
vez mais aos
6.1
parrticipantes para que registrrem em ata os
o protestos ou
o impugnaçõ
ões que enten
nderem cabíve
eis, podendo ser apreciado
os e
deccididos de ime
ediato, salvo quando
q
envolvverem aspectos que exijam análise
a
mais apurada.
a
1.2.2.5 Não havendo registtro de protessto ou impugn
nação e desde que haja declaração
d
expressa consig
gnada em ata
a de
6.1
ren
núncia a recurrso ou a apressentação do te
ermo de renún
ncia de todos os participanttes, a Comissã
ão procederá à convocação
o, se
for o caso, de tantos licitantess classificados quantos forem
m os inabilitad
dos no julgame
ento previsto no item anterrior.
1.2.2.6 Nos termos do § 3º do art. 97 da
a Lei Estadual nº 9.433/05, se todas as propostas
p
forem desclassificcadas ou todoss os
6.1
licittantes classificados forem inabilitados, poderá
p
a Adm
ministração fix
xar um prazo de 08 (oito) dias úteis ao
os licitantes para
p
aprresentação de
e nova propo
osta ou nova
a documentaçção, após san
nadas as cau
usas que mottivaram a de
esclassificação ou
ina
abilitação.
1.2.2.7 Juntam
mente com os demais docum
mentos de ha
abilitação, envelope ''B", o licitante deverrá anexar o "A
Atestado de Visita
6.1
Téccnica", assinad
do por prepossto competentteda UESB be
em como o resspectivo "Term
mo de Compro
omisso" devid
damente assin
nado
pello profissional integrante do
o quadro de fu
uncionários da proponente.
1.2.2.8Todos os
o documento
os de comprovvação de capa
acidade técnicca deverão se
er entregues ccom os demais documentoss de
6.1
hab
bilitação, enve
elope ''B" da re
eferida propossta.
1.3 CRITÉRIO
O DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
S
6.1
1.3.1 Será adjudicado o objjeto da licitaçã
ão à empresa
a cuja propostta tenha o me
enor preço, em
m conformidad
de com o tipo
o de
6.1
licittação definido
o na SEÇÃO A - PREÂMBU
ULO, desde que
q atenda a todos
t
os requ
uisitos exigidoss para o pleno
o atendimento
o às
con
ndições deste Instrumento.
1.3.2 Em caso
o de empate, real ou ficto, será assegu
urada, nos terrmos da Lei complementar
c
r nº 123/06, a preferência
a de
6.1
con
ntratação para
a as microem
mpresas e em
mpresas de pe
equeno porte beneficiárias do regime d
diferenciado e favorecido, nos
termos que se se
eguem:
1.3.3 Entendem-se por emp
mpate ficto as situações em que as propo
ostas apresen
ntadas pelas m
microempresas e empresass de
6.1
peq
queno porte sejam até 10%
% (dez por cen
nto) superioress à proposta mais
m
bem classsificada, e em
mpate real as que
q sejam igua
ais.
6.1
1.3.4 Em qualq
quer destas hipóteses, a miicroempresa ou
o empresa de
e pequeno porte mais bem classificada poderá
p
apresen
ntar
pro
oposta de preçço inferior àqu
uela considera
ada vencedora
a do certame,, situação em que será adju
udicado em se
eu favor o objjeto
licittado.
6.1
1.3.5 No caso de as microe
empresas e em
mpresas de pe
equeno porte apresentarem
m preços iguais, será realiza
ado sorteio en
ntre
elas para que se identifique aq
quela que prim
meiro poderá apresentar
a
me
elhor oferta.
6.1
1.3.6 Ocorrend
do empate rea
al de proposta
as formuladass por licitantess que não dettenham a con
ndição de microempresa ou
u de
em
mpresa de peq
queno porte, será observa
ado o dispostto no §2º do
o art. 3º da Lei Estadual nº 9.433/05, procedendo
o-se,
successivamente, a sorteio, em
m ato público,, para o qual os licitantes serão
s
convoca
ados, através de aviso pub
blicado no D.O
O.E.,
ved
dado qualquerr outro critério
o de desempatte.
6.1
1.3.7 Sempre que
q houver so
orteio deverá ser
s lavrada ata
a específica.
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7 RECURSOS
7.
7.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS À CON
NCORRÊNCIIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE
r
do
os recursos ob
bservará o disp
posto no Capít
ítulo XII da Le
ei Estadual nº 9.433/05.
O regramento
8. ADJUDIC
CAÇÃO E HOM
MOLOGAÇÃO
O
8.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS À CON
NCORRÊNCIIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE
1.1 Após classsificadas as propostas
p
e concluída
c
a fa
ase de habilittação, a auto
oridade superrior competen
nte examinará
á as
8.1
van
ntagens da proposta
p
vencedora, em re
elação aos ob
bjetivos de in
nteresse público colimados pela licitação
o, homologarrá o
pro
ocedimento liccitatório e adju
udicará o objetto contratual ao
a licitante ve
encedor, em despacho circunstanciado.
om este celeb
1.2 Quando à licitação acud
dir apenas um
m interessado,, poderá ser homologada
h
a licitação e co
brado o contrato,
8.1
dessde que esteja comprovado
o nos autos que
q
o preço proposto
p
é com
mpatível com o de mercad
do e sejam satisfeitas todass as
exigências legaiss e regulamentares, bem co
omo as especifficações do ato
o convocatório
o.
1.3 A homologação e a adjudicação do ob
bjeto desta licitação não imp
plicará direito à contratação
o.
8.1
9. CONTRATAÇ
ÇÃO
1 O adjudicatá
ário será convocado a assin
nar o termo de
e contrato, ou
u instrumento equivalente, se for o caso,, no prazo de até
9.1
10 (dez) dias corridos, sob pe
ena de decair do direito à contratação,
c
se
em prejuízo das
d sanções prrevistas no incciso I do art. 192
9
podendo solicitar sua prorrogaçção por igual período,
p
por motivo
m
justo e aceito pela Administração.
da Lei Estadual 9.433/05,
2 Às microemp
presas e emprresas de pequeno porte ben
neficiárias do regime
r
diferen
nciado e favorrecido da Lei Complementa
C
r nº
9.2
123
3/06, que se sagrem vence
edoras do cerrtame e que contem
c
com alguma
a
restriçção na comprrovação da re
egularidade fisscal,
serrá assegurado
o o prazo de 2 (dois) diass úteis, cujo termo inicial corresponderrá ao momen
nto em que o proponente for
decclarado o venccedor do certame, prorrogá
áveis por igua
al período, a critério
c
da Adm
ministração Pú
ública, para a regularização
o da
doccumentação, pagamento
p
ou
u parcelamentto do débito, e emissão de eventuais cerrtidões negativas ou positiv
vas com efeito
o de
cerrtidão negativa
a.
9.3
3 A não-regula
arização da do
ocumentação no prazo pre
evisto implicarrá decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
san
nções prevista
as na Lei Esta
adual nº 9.433
3/05, especialmente a defin
nida no art. 192,
1
inc. I, sendo facultado
o à Administra
ação
con
nvocar os licittantes remane
escentes, na ordem
o
de classsificação, asssegurando-se às microempresas e empre
esas de pequeno
porrte em situaçã
ão de empate o exercício do
o direito de pre
eferência.
9.4
4 Na hipótese da não-contrratação das microempresas
m
s e empresas de pequeno porte, o objetto licitado serrá adjudicado em
favvor da propostta originalmen
nte vencedora do certame.
9.5
5 Como condiçção para celeb
bração do conttrato, o licitante vencedor deverá
d
manterr todas as cond
dições de habilitação.
6 Se o licitante vencedor, convocado
c
dentro do prazo
o de validade de sua propo
osta, não cele
ebrar o contra
ato, é facultad
do à
9.6
Adm
ministração, sem
s
prejuízo da
d aplicação das
d sanções previstas
p
na le
egislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilid
dade
dass propostas su
ubsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condiçõe
es de habilitaçção,
pro
ocedendo à co
ontratação.
7 A assinatura do contrato deverá
d
ser realizada pelo rep
presentante le
egal da empre
esa ou mandattário com pode
eres expresso
os.
9.7
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9.8
8 A contratada
a ficará obrigada a aceitarr nas mesmass condições co
ontratuais, accréscimos ou supressões qu
ue se fizerem
m no
objjeto, de até 25%
2
(vinte e cinco por cento) do va
alor inicial atualizado do co
ontrato, e, no caso particula
ar de reforma
a de
ediifício ou de eq
quipamento, até
a o limite de 50% (cinqu
uenta por ce
ento) para os seus acréscim
mosou supresssões na forma
a do
§1ºº do art. 143 da
d Lei Estadua
al nº 9.433/05
5.
9 As supressõe
es poderão serr superiores a 25%, desde que
q haja resultado de acord
do entre os co
ontratantes.
9.9
10 A variação do valor conttratual para fa
azer face ao reajuste
r
de prreços previsto no próprio co
ontrato, quando for o caso, as
9.1
atu
ualizações, com
mpensações ou
o apenações financeiras decorrentes
d
da
as condições de pagamentto nele previsttas, bem com
mo o
em
mpenho de dottações orçame
entárias suplementares até o limite do se
eu valor corrig
gido, não cara
acterizam alterração do mesmo,
pod
dendo ser registrados por simples apostila, dispensand
do a celebração de aditamen
nto.
10. OB
BRIGAÇÕES ADICIONAIS
S (CONTRAT
TAÇÃO)
TADA, além das
d determina
ações contidass no ANEXO I do Instrumen
nto Convocató
ório e daquela
as decorrentess de
10.. A CONTRAT
lei, obriga-se a:
o contrato, aprresentar a rela
ação contendo
o os nomes e os números do CPF, Carte
eira Profissional e
10..1Quando da assinatura do
PIS
S dos seus em
mpregados que
e serão vincula
ados à prestaçção dos serviço
os;
10..2Designar de
e sua estrutura
a administrativva um prepossto permanenttemente respo
onsável pela p
perfeita execução dos serviçços,
inclusive para attendimento de emergência
a, bem como para zelar pe
ela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem
b
mo, dentre oss que permaneçam no local do trabalho,, um que será
á o responsávvel pelo bom a
andamento do
os serviços e que
com
posssa tomar as providências
p
p
pertinentes
para que sejam corrigidas tod
das as falhas detectadas;
d
10..3 Executar os
o serviços objeto
o
deste contrato de acordo com
m as especificcações ou re
ecomendaçõess efetuadas pelo
p
CO
ONTRATANTE;
10..4Manter, sob
b sua exclusivva responsabillidade, toda a supervisão, direção e reccursos human
nos para execcução completta e
eficciente dos servviços objeto deste
d
contrato;
10..5Zelar pela boa
b e completa
a execução do
os serviços co
ontratados e fa
acilitar, por to
odos os meios ao seu alcance, a ampla ação
a
fisccalizadora doss prepostos designados
d
pe
elo CONTRATA
ANTE, atende
endo prontam
mente às obse
ervações e ex
xigências que lhe
forem solicitadass;
a CONTRATA
ANTE qualquerr anormalidade
e que interfira
a no bom anda
amento dos se
erviços;
10..6Comunicar ao
10..7atender com
m presteza as reclamações sobre a qualiidade dos serviços executados, providen
nciando sua im
mediata correçção,
sem
m ônus para o CONTRATAN
NTE;
10..8Respeitar e fazer com que seus em
mpregados resspeitem as normas
n
de se
egurança do trabalho, disciplina e dem
mais
reg
gulamentos vig
gentes no CO
ONTRATANTE, bem como atentar
a
para as
a regras de cortesia
c
no lo
ocal onde serã
ão executadoss os
serrviços;
10..9Arcar com todo e qualque
er dano ou prrejuízo de qua
alquer naturezza causado ao
o CONTRATAN
NTE e terceiro
os, por sua cu
ulpa,
ou em consequê
ência de erross, imperícia prrópria ou de auxiliares
a
que estejam sob sua
s responsab
bilidade, bem como ressarccir o
uivalente a to
odos os danoss decorrentes de paralisação
o ou interrupçção dos serviçços contratado
os, exceto quando isto oco
orrer
equ
porr exigência do
o CONTRATAN
NTE ou ainda por caso fortuito ou força
a maior, circunstâncias que
e deverão ser comunicadass no
pra
azo de 48 (qua
arenta e oito) horas após a sua ocorrência;
10..10Manter durrante toda a execução
e
do contrato, em compatibilidade com as ob
brigações assu
umidas, todass as condiçõess de
hab
bilitação e qua
alificação exigidas na licitaçã
ão;
10..11providencia
ar e manter atualizadas
a
tod
das as licença
as e alvarás ju
unto às reparttições compettentes, necesssários à execu
ução
doss serviços;
10..12 Efetuar pontualmente
p
o pagamento
o de todas ass taxas e imp
postos que in
ncidam ou venham a incid
dir sobre as suas
s
ativvidades e/ou sobre a execcução do obje
eto do presen
nte contrato, bem como observar e resspeitar as Leg
gislações Fede
eral,
Esttadual e Municcipal, relativass aos serviços prestados;
10..13Instruir os empregados que irão prestar os serviçços, encaminh
hando pessoass de boa conduta e capazes de realizarr os
serrviços ora conttratados;
10..14Realizar re
egularmente os
o exames de
e saúde dos seus
s
emprega
ados, na form
ma da lei, asssim como arccar com todass as
desspesas decorrrentes de tran
nsporte, alime
entação, inclussive seguro de
d vida contra
a o risco de a
acidentes de trabalho
t
e outras
esp
pecificadas nos dissídios ou convenções coletivas;
c
10..15Pagar os salários
s
e encargos sociais devidos pe
ela sua condiçção de única empregadora
a do pessoal designado para
p
exe
ecução dos serviços
s
ora contratados, inclusive indenizações de
ecorrentes de acidentes de trabalho, demissões,
d
va
ales
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transporte, obrig
gando-se, aind
da, ao fiel cumprimento da
as legislações trabalhista e previdenciáriia, sendo-lhe defeso invoca
ar a
a tentar eximirr-se destas obrigações ou trransferi-las para o CONTRAT
TANTE;
existência deste contrato para
b
qualidade
e nas quantid
dades previstas a cada trrabalhador e todo e qualq
quer
10..16Fornecer o fardamento padrão de boa
ma
aterial/equipam
mento necessá
ário ao bom de
esempenho do
o serviço;
10..17Adimplir oss fornecimento
os exigidos pe
elo Instrumen
nto Convocató
ório e pelos quais se obriga
a, visando à perfeita
p
execu
ução
desste contrato;
10..18Quando da
a assinatura do
d contrato, apresentar
a
nom
me e fotocópia da carteira do CREA e/o
ou CAU do prrofissional que
e se
enccarregará da execução
e
da construção;
c
10..19Quando da
a assinatura do
d contrato, apresentar
a
decclaração de que o profissio
onal encarrega
ado pela consstrução estará
á no
can
nteiro da obra, no dia e horrário combinad
do pelaAssesso
oria de Obras e Projetos - AOP,
A
cabendo a AOP emitir comunicado com
c
anttecedência de 48 horas;
10..20Quando da
d assinatura do contrato
o, apresentar declaração de que fa
ará imediatam
mente a ART
T (anotação de
ressponsabilidade
e técnica) juntto ao CREA. A ordem de serrviço para iniccio dos trabalh
hos somente sserá dada ao construtor
c
apó
ós a
aprresentação de
este documentto na Assessorria de Obras e Projetos;
10..21Manter no local das obrras / serviços sob as suas custasum "Diiário de Obrass (Registro de
e Ocorrências))", no qual se
erão
feittas anotaçõess diárias referrentes ao and
damento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, etcc., como tamb
bém
recclamações, ad
dvertências e principalmentte problemas de ordem té
écnica que req
queiram soluçção por uma das partes. Este
E
Diá
ário, devidame
ente rubricad
do pela Fiscallização e pela
a Contratada em todas ass vias, ficará em poder da
d Contratantte o
doccumento origin
nal após a con
nclusão das ob
bras /serviços.
10..22Realizar insspeção técnica
a regular na obra,
o
através de engenheirro ou arquiteto
o responsável contratado para
p
esse fim, em
inte
ervalos de visiita definidos pela
p
Administra
ação.
10..23Facilitar a ação da Fisscalização na inspeção dass obras / se
erviços, em qualquer
q
dia ou hora, pre
estando todass as
info
ormações e esclarecimento
e
os solicitadoss, inclusive de
e ordem adm
ministrativa, bem
b
como oss documentoss comprobató
órios
neccessários ao bom
b
exercício do
d trabalho de
e fiscalização.
10..24Reparar, co
orrigir, removver, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, àss suas expenssas, obras / se
erviços objeto
o do
Con
ntrato em que
e se verifiquem
m vícios, defe
eitos ou incorrreções, resulta
antes de execcução irregularr, do emprego
o de materiaiss ou
equ
uipamentos in
nadequados ou
u não correspo
ondentes às especificações.
10..25Planejar ass obras / servviços de forma
a a não interfe
erir no andam
mento normal das atividade
es desenvolvid
das no local e em
seu
u entorno.
10..26Obedecer às normas de
d higiene e prevenção de
d acidentes, a fim de garantir
g
a sallubridade e a segurança nos
aca
ampamentos e nos canteiro
os de serviços, efetuando a limpeza perma
anente do ambiente de trab
balho.
10..27Fornecer aos operários, em caráter obrigatório
o
e de
d acordo à le
egislação perttinente, todos os equipame
entos de prote
eção
ind
dividual (EPI) necessários àss suas atividades para a se
egurança pesssoal no local da
d obra/serviço
o, devendo attuar devidame
ente
uniiformizados, em
e padrão únicco (farda) durrante a vigênccia do contrato
o e seus respe
ectivos aditivoss, se houver.
10..28Executar to
odas as obras,, serviços e insstalações de acordo
a
com oss projetos,espe
ecificações e d
demais elementos técnicos que
inte
egram este Edital,
E
obedecendo rigorosa
amente às No
ormas Técnica
as da ABNT, o Código de Obras nacion
nal e local e das
con
ncessionárias de serviços públicos
p
e partticulares, confforme referido
o nas Condiçõ
ões Específicass de Licitação
o do Edital, asssim
com
mo as determiinações da Co
ontratante.
10..29 O licitantte deverá co
onsiderar em
m sua propos
sta todas as despesas re
elacionadas ao pagamen
nto das ARts
s da
exe
ecução da ob
bra e da sua
a fiscalização
o.
11. CONDIIÇÕES DE PA
AGAMENTO
§ do art. 6ºº, combinado com a letra “a”
“ do inc. XI do art. 79 da
a Lei 9.433/05
5, os pagamen
ntos
11..1 Em consonância com o §5º
devvidos à contra
atada serão efetuados
e
atra
avés de ordem
m bancária ou
u crédito em conta
c
corrente
e, no prazo não
n
superior a 08
(oitto) dias, conta
ados da data de verificação
o do adimplem
mento de cada parcela, o que
q deverá occorrer no prazzo de 15 (quin
nze)
dia
as.
es a que alude
e o art. 228-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo
o Decreto Esta
adual nº 6.28
84/97, sujeitar-se11..2 As situaçõe
ão,, nas hipótese
es previstas, à emissão de nota fiscal eletrrônica.
do alguma pendência imp
peditiva do pa
agamento, o prazo fluirá a partir de ssua regulariza
açãopor parte
e da
11..3 Em havend
con
ntratada.
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11..4 A atualizaçção monetária dos pagamentos devidos pela Administtração, em ca
aso de mora, será calculada
a considerand
do a
datta do vencime
ento da obrigação e do seu efetivo
e
pagam
mento, de acorrdo com a variação do INPC
C do IBGE pro
o rata temporee.
entos devidos à Contratada
a serão efetua
ados através de
d dias úteis contados da d
data da apressentação da Nota
N
11..5 Os pagame
Fisccal/Fatura e após
a
devidame
ente atestada a entrega da parcela solicitada do objetto licitado e a realização do
os serviços, de
esde
que
e não haja pendência a ser regularizada pelo
p
contratad
do, de acordo com o cronog
grama abaixo:
quivale a 25,0
00% (vinte e cincopor cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
1ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 15 (quinze) dias a contar da data
d
da orde
em de serviço
o.
quivale a 25,0
00% (vinte e cinco por cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
2ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 30 (trrinta) dias a contar da da
ata da ordem
m de serviço..
quivale a 25,0
00% (vinte e cinco por cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
3ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 45 (quarenta e cin
nco)dias a co
ontar da datta da ordem de serviço.
quivale a 25,0
00% (vinte e cinco por cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
4ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 60 (se
essenta)dias
s a contar da
a data da ord
dem de serviço.
Tod
das as parcela
as serão pagass somente qua
ando concluída
as e testadas pela fiscalizaçção.
da será efetuad
do somente após o atendim
mento dos seguintes requisittos:
11.6O pagamentto à Contratad

11.6.1Apresenttação das AR
RT'S específiccas da obra (Execuçãoe
(
F
Fiscalização)
, devidamen
nte paga;
d construção
o da Obra de
e acordo com
m a legislação
o municipal;
11.6.2 Alvará de
e Registros – Diário de Ob
bras;
11.6.3 Livro de
a Obra;
11.6.4 Matrículla CEI (Cadastro Especificco do INSS) específica da
ntação das no
otas fiscais corresponden
c
ntes às aquissições de materiais de
11.6.5 Apresen
construção
o pela Contra
atada para em
mprego na obra
o
da Contrratante;
11.6.6Apresenttação do Reg
gistro Auxiliar de Nota Fisscal de Serviço – RANFS, exigido para
a
nicípio de ITA
APETINGA, Bahia
B
obras/reformass/ realizadas fora do mun
e da Prefeitu
ura Municipall, se for o caso.
11.6.7Habite-se
os/ materiais adicionais
a
à Co
ontratada, oriu
undos de aditivos ao Contra
ato, terá como
o base os valo
ores
11..7O pagamentto dos serviço
con
nstantes da planilha de preçços pactuadoss em contrato.
o
o crronograma físsico-financeiro. Em caso de não cumprim
mento deste, se
erá feita medição
11..8O pagamentto da fatura obedecerá
doss serviços exe
ecutados, sen
ndo liberada a fatura após a emissão da nota fiscal equivalente a
aos valores medidos.
m
A fattura
possterior só será
á medida e paga após execu
ução dos servviços pendente
es do cronogra
ama, os quaiss não foram medidos
m
na fattura
antterior.
es do Sistema
a Nacional de Pesquisa de C
Custos e Índices da Constru
ução
11..9A tabela de valores de serviços e materiais constante
Civvil (SINAPI) do
o mês da licita
ação, servirá de
d referência para
p
a realizaçção pagamentto de serviçoss ou materiais não encontra
ados
na planilha origin
nal. Nesta messma condição também inclu
ui-se os pagam
mentos dos va
alores dos adittivos.
11..10 Para os casos
c
de quita
ação de valore
es de serviçoss ou materiaiss inicialmente
e não previsto
os na licitação
o, considerand
do a
aussência destesitens na tabe
ela SINAPI, se
erá realizada ampla pesqu
uisa de preços de mercado
o objetivando
o a vantagem
m da
neg
gociação.
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12. MANUT
TENÇÃO DAS CONDIÇÕES
S DA PROPO
OSTA – REAJU
USTAMENTO
O E REVISÃO
d condiçõess da proposta durante o cu
urso da execu
ução do contra
ato os preçoss serão corrigiidos
12..1 Visando à manutenção das
con
nforme descritto na SEÇÃO A – PREÂMB
BULO.

13
3. FISCALIZA
AÇÃO DO CO
ONTRATO E RECEBIMENT
R
TO DO OBJET
TO
o acompanhamento da exe
ecução do con
ntrato, na form
ma do art. 154
4 da Lei Estad
dual
13..1 Competirá ao Contratantte proceder ao
9.4
433/05, ficando esclarecido que a ação ou
o omissão, to
otal ou parcial,, da fiscalizaçã
ão do Contrattante não exim
mirá à Contrattada
de total responsa
abilidade na execução
e
do co
ontrato.
ento do objeto
o se dará segu
undo o dispossto no art. 161 da Lei Estad
dual 9.433/05
5, sendo certo
o que, esgotad
do o
13..2 O recebime
pra
azo de vencim
mento do receb
bimento provissório sem qua
alquer manifesstação do órgão ou entidad
de contratante
e, considerar-sse-á
deffinitivamente aceito
a
pela Ad
dministração o objeto contra
atual, para tod
dos os efeitos,, salvo justifica
ativa escrita fu
undamentada.
13..3 O recebime
ento definitivo
o de obras, co
ompras ou serrviços, cujo va
alor do objeto
o seja superiorr ao limite esttabelecido parra a
mo
odalidade de convite,
c
deverá
á ser confiado
o a uma comissão de, no míínimo, 03 (trêss) membros.
14. PENALIDAD
DES
14..1 Constituem
m ilícitos admin
nistrativos as condutas pre
evistas nos artts. 184 e 185
5 da Lei Estad
dual 9.433/05
5, sujeitando-sse o
infrratores às com
minações legais, especialme
ente as definid
das no art. 18
86 do mesmo diploma, gara
antida a prévia
a e ampla deffesa
em
m processo adm
ministrativo.
or atraso injusstificado na execução
e
do contrato,
c
sujeitará o contra
atado à multa
a de
14..2 A inexecuçção contratuall, inclusive po
mo
ora, que será graduada
g
de acordo
a
com a gravidade da infração, obed
decidos os seg
guintes limitess máximos:
or cento) sobrre o valor do contrato,
c
em caso
c
de descu
umprimento to
otal da obriga
ação, inclusive no de recusa
a do
I - 10% (dez po
adjudicatário
o em firmar o contrato,
c
ou ainda
a
na hipóttese de negar--se a efetuar o reforço da caução, dentro
o de 10 (dez) dias
d
contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por ce
ento) ao dia, até
a o trigésimo
o dia de atrasso, sobre o valor da parte d
do fornecimentto ou serviço não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos
d
por ce
ento) sobre o valor da partte do fornecim
mento ou serviço não realiza
ado, por cada dia subseque
ente
ao trigésimo..
14..2.1 A multa a que se refe
ere este item não impede que
q
a Adminisstração rescin
nda unilateralm
mente o contrrato e aplique
e as
dem
mais sanções previstas na le
ei.
esso administrativo, será de
escontada da garantia do ccontratado falttoso, sendo ce
erto
14..2.2 A multa, aplicada apóss regular proce
que
e, se o seu va
alor exceder ao da garantia prestada – quando exigida
a, além da perrda desta, a contratada responderá pela sua
dife
erença, que será
s
descontad
da dos pagam
mentos eventu
ualmente devid
dos pela administração ou, ainda, se forr o caso, cobrrada
jud
dicialmente. Acaso
A
não ten
nha sido exig
gida garantia, à Administra
ação se reserrva o direito de descontarr diretamente
e do
pag
gamento devid
do à contratad
da o valor de qualquer
q
multta porventura imposta.
as previstas neste
n
item nã
ão têm caráte
er compensattório e o seu
u pagamento não eximirá a contratada da
14..2.3 As multa
ressponsabilidade
e por perdas e danos decorrrentes das infrrações cometid
das.
nte o licitante cuja conduta
a vise perturba
ar o bom anda
amento da sesssão, podendo
o essa autorid
dade
14..3 Será adverttido verbalmen
detterminar a sua
a retirada do recinto,
r
caso persista
p
na con
nduta faltosa.
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14..4 Serão punid
dos com a pen
na de suspenssão temporária do direito de licitar e imp
pedimento de contratar com
m a Administra
ação
os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII
V do art. 184
4 e I, IV, VI e VII
V do art. 185 da Lei Estad
dual nº 9.433//05.
nidos com a pena de declaração de in
nidoneidade para
p
licitar e contratar com
m a Administtração, enqua
anto
13..5 Serão pun
perrdurarem os motivos
m
determ
minantes da punição
p
ou atté que seja prromovida a re
eabilitação perrante a autorid
dade compete
ente
parra aplicar a pu
unição, os que
e incorram noss ilícitos previsstos nos inciso
os I a V do artt. 184 e II, III eV do art. 18
85 da Lei Estad
dual
nº 9.433/05.
evados em co
onta a naturezza e a gravida
ade da falta, os prejuízos dela
d
14..6 Para a aplicação das penalidades prevvistas serão le
advvindos para a Administração
o Pública e a reincidência
r
na
a prática do atto.
1 RESCISÃ
15.
ÃO
15..1 A inexecuçã
ão, total ou pa
arcial do contrrato ensejará a sua rescisão
o, com as con
nsequências co
ontratuais e ass previstas na
a Lei
Esttadual nº 9.43
33/05.
p
ser detterminada porr ato unilatera
al e escrito do contratante nos
n casos enum
merados nos incisos
i
I a XV,, XX
15..2 A rescisão poderá
e XXI
X do art. 167
7 da Lei Estad
dual nº 9.433/0
05.
r
ocorre
er com base nos
n incisos I e XVI a XX do art. 167 da Le
ei Estadual nºº 9.433/05, sem que haja cu
ulpa
15..3 Quando a rescisão
da contratada, será
s
esta ressa
arcido dos pre
ejuízos regularrmente comprrovados que houver
h
sofrido,, na forma do
o § 2º do art. 168
ma.
do mesmo diplom
16. REVO
OGAÇÃO – AN
NULAÇÃO
A liicitação poderrá ser revogad
da ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual nº
n 9.433/05.
17. IMPUGNAÇÕES
CIA, TOMAD
16.1 CLÁU
USULAS APLICÁVEIS À CONCORRÊN
C
DA DE PREÇO
OS E CONVIT
TE
p
legítima para impugn
nar, perante a autoridade máxima do ó
órgão ou entidade licitante
e, o
17..1.1 Qualquerr cidadão é parte
instrumento con
nvocatório porr irregularidad
de na aplicaçã
ão da Lei Esta
adual nº 9.43
33/05, devend
do protocolar o pedido até
é 05
nco) dias úte
eis antes da data
d
fixada para
p
a abertu
ura dos envelopes das pro
opostas, cabendo à Admin
nistração julga
ar a
(cin
imp
pugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
m prejuízo da faculdade de representação
o ao Tribunal de Contas.
d direito de impugnar, perante a Admin
nistração, as falhas ou irre
egularidades d
do instrumento
o convocatório
o, o
17..1.2 Decairá do
licittante que não
o o fizer até o segundo dia útil que an
nteceder à da
ata prevista para
p
recebimento dos enve
elopes e início
o da
abe
ertura dos envvelopes das prropostas, hipó
ótese em que tal
t impugnaçã
ão não terá efe
eito de recurso
o.
nação feita te
empestivamen
nte pelo licitan
nte não o impedirá de parrticipar do pro
ocesso licitató
ório até que seja
s
17..1.3 A impugn
pro
oferida decisão
o final na via a
administrativa.
o de participarr das fases subsequentes.
17..1.4 A desclassificação do liccitante importta a preclusão do seu direito
nhecida a procedência da
as impugnaçõ
ões ao instrum
mento convoccatório, a Ad
dministração procederá
p
a sua
17..1.5 Se recon
retificação e repu
ublicação, com
m devolução dos
d prazos.
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18. DIS
SPOSIÇÕES FINAIS
17.1 CLÁUS
SULAS APLIC
CÁVEIS À CO
ONCORRÊNCIIA, TOMADA
A DE PREÇOS
S E CONVITE
18..1.1 A qualque
er tempo, anttes da data fixxada para aprresentação dass propostas, poderá
p
a Com
missão, se nece
essário, modifficar
estte instrumento
o, hipótese em
e que deverrá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo iniccialmente esta
abelecido, excceto
qua
ando, inquestiionavelmente,, a alteração não
n afetar a fo
ormulação dass propostas.
do à Comissão
o ou autoridad
de superior, em
m qualquer fasse da licitação
o, promover diligência destin
nada a esclare
ecer
18..1.2 É facultad
ou complementa
ar a instrução
o do processo
o. Em casos especiais
e
e/ou
u rotineiros, a equipe técn
nica da Assesssoria de Obra
as e
ojetos - AOP, quando acio
onada pela Ad
dministração, poderá opina
ar tecnicamen
nte acerca da aceitabilidade
e das proposstas,
Pro
pod
dendo emitir parecer
p
favorá
ável ou contrário a contrataçção,considerando a situação
o posta em ca
ada licitação.
18..1.3 Nos termos do §6º do art. 78 da Le
ei Estadual nº 9.433/05, a comissão
c
de licitação poderrá conceder, se
s requerido pelo
p
licittante, o prazo
o de 03 (três) dias úteis pa
ara apresentaçção de docum
mento comprob
batório da reg
gularidade fisccal, previdenciária
ou da inexistência de processo
o de falência ou
o recuperaçã
ão judicial da requerente,
r
de
esde que a do
ocumentação a ser apresenttada
dica já existentte na data da apresentação
o da proposta.
retrate situação fática ou juríd
or ficará condiicionada à aprresentação, pe
elo licitante, por
p intermédio
o do
18..1.4 A concesssão do prazo de que trata o item anterio
seu
u representante legal ou mandatário,
m
com poderes exxpressos, de declaração
d
de que se encon
ntrava, na data da entrega
a da
pro
oposta, em situação regularr perante as fa
azendas públiccas, a seguridade social ou o Fundo de G
Garantia por Tempo de Servviço,
con
nforme o caso
o, ou que não se encontrava
a em processo
o de falência ou
o recuperação
o judicial, sendo certo que, expirado o prrazo
con
ncedido pela comissão
c
de liicitação, sem que o licitante apresente o documento que
q se comprrometeu a aprresentar, além
m de
serr inabilitado, ficará sujeito às
à penalidadess previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, observando-sse o disposto nos
n artigos 18
87 a
191
1 do mesmo diploma
d
legal.
m
irrele
evantes serão
o objeto de san
neamento, me
ediante ato mo
otivado da com
missão de licittação.
18..1.5 Os erros materiais
o §11 do art. 78 da Lei Esttadual nº 9.43
33/05, poderá
á a autoridade
e competente,, até a assinatura do contrato,
18..1.6 A teor do
exccluir licitante, em despacho
o motivado, se
s tiver ciênccia de fato ou
u circunstânciia, anterior ou posterior ao julgamento
o da
licittação, que revvele inidoneida
ade ou falta de capacidade técnica ou financeira.
o dirimidos pela comissão, com
c
observânccia da legislaçção em vigor.
18..1.7 Os casos omissos serão
es judiciais oriundas do pressente Instrum
mento, prevaleccerá o Foro da
a Comarca de Salvador, Esttado
17..1.8 Para quaisquer questõe
da Bahia, com exxclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se
eja.
19. OUT
TROS DOCUM
MENTOS
Ao licitante venccedor caberá:
1. Indicação
I
do nome, condiçã
ão legal, núme
ero do CPF e da Carteira de
e Identidade do
d representan
nte da empressa que assinará o
Con
ntrato, assim como o endereço postal e eletrônico, número do telefone
t
fixo e móvel e nú
úmeros do CN
NPJ, da Inscriição
Esttadual e da Inscrição Municiipal da Licitante.
2. Indicação do Banco, núme
ero da Agência, número da
a Conta Corre
ente, no qual deverão ser ccreditados os pagamentos das
faturas pelos serrviços executados.
anotações diárrias referentess ao
3. Manter no loccal das obras / serviços um "Diário de Obras (Ocorrênccias)", no qual serão feitas a
damento dos serviços,
s
qualidade dos matteriais, mão de obra, etc., como
c
também reclamações,, advertências e principalme
ente
and
pro
oblemas de ordem técnica que
q requeiram
m solução, por uma das parttes. Este Diário
o, devidamentte rubricado pela
p
Fiscalizaçã
ão e
pella Contratada,, em todas as vias, ficará em
m poder da Co
ontratante apó
ós a conclusão
o das obras /se
erviços.
4. Outros docum
mentos pertin
nentes ao Ob
bjeto de acorrdo com a esspecificidade do Órgão Liccitador, discriiminados na 17ª
Con
ndição: Dispossições Finais, das Condiçõess Específicas de
d Licitação do
o Edital.
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20. INFORMAÇÕES E ESCLARECIM
MENTOS ADICIONAIS
entos necessá
ários ao perfeito conhecime
ento do objetto desta licitaçção poderão ser prestadoss no
As informações e esclarecime
ndicados na SE
EÇÃO A-PREÂ
ÂMBULOe no
o portal www.comprasnet.b
ba.gov.br.
local e horário in
Vitória da Con
nquista - BA, 03 de Julho de
d 2017.
Jorge Batista Cala
ado Filho – Presidente
P
da
a Copel

A
ANEXO
II
MODELO
O DE PROC
CURAÇÃO PARA A PR
RÁTICA DE
E ATOS CO
ONCERNEN
NTES AO CERTAME
C
Modalidade de Licitação
onvite
Carta Co

Núm
mero
004
4/2017

Atrravés do prresente instrrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .......................................................,
(na
acionalidade, estado
e
civil, profissão),
p
porrtador do Reg
gistro de Identidade nº ..............., exped
dido pela .........., devidame
ente
inscrito no Cadastro
C
de Pessoas Físicas
F
do Ministério da
d
Fazenda, sob o n
nº ....., re
esidente à rua
o mandatário,, a quem outo
orgamos amplos poderes pa
ara praticar to
odos
...................................................., nº ......... como nosso
ento licitatório
o indicado acim
ma, conferindo
o-lhe poderes para:
os atos relativos ao procedime
presentar prop
posta de preço
os, interpor re
ecursos e desisstir deles, con
ntra-arrazoar, assinar contra
atos, negociarr preços e dem
mais
(ap
con
ndições, confe
essar, firmar compromissos
c
ou acordos, receber e darr quitação e praticar
p
todos os demais ato
os pertinentess ao
cerrtame etc).

_
____
____________
____ de 2017..
Vitória da Conquista - BA, _____de
_____
___________
__________
__________
___________
__________
______
RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA
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AN
NEXO III
MO
ODELO DE PROVA HA
ABILITAÇÃ
ÃO - PROT
TEÇÃO AO TRABALHO
O DO MEN
NOR
Modalidade de Licitação
onvite
Carta Co

Núm
mero
004
4/2017

Decclaramos, sob
b as penas da lei, em atendimento ao qua
anto previsto no
n inciso XXXIIII do art. 7º d
da Constituição Federal, parra
os fins do dispossto no inciso V do art. 98 da
a Lei Estadual 9.433/05, que
e não empregamos menor d
de 18 anos em
m trabalho
e,
notturno, perigosso ou insalubre
(

) nem men
nor de 16 ano
os.

(

) nem men
nor de 16 ano
os, salvo na co
ondição de aprrendiz, a partirr de 14 anos.
Vitória da Conquista - BA, _____de
_
____
____________
____ de 2017..
_____
__________
__________
___________
__________
___________
_____
RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA
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A
ANEXO
IV
V
MO
ODELO DE DECLARAÇ
D
ÇÃO DE PL
LENO CONH
HECIMENT
TO E ENQU
UADRAMEN
NTO
Modalidade de Licitação
onvite
Carta Co

Núm
mero
004
4/2017

Em
m cumprimento
o ao Instrumento Convocató
ório acima ide
entificado, declaramos:
Parra os fins do tratamento differenciado e fa
avorecido de que
q
cogita a Lei
L Complementar nº 123/0
06, declaramos: (assinalar)
(

) Que não possuirmos a co
ondição de micrroempresa, nem
m a de empresa de pequeno po
orte.

(

) Que esta
amos enquadrad
dos, na data designada
d
para o início da sesssão pública, na
n condição de microempres
sa e que não
o
estamos
s incursos nas
s vedações a que
q
se reporta
a o §4º do art. 3º da Lei com
mplementar nº
º 123/06.

(

) Que esta
amos enquadrad
dos, na data de
esignada para o início da sessã
ão pública, na condição
c
de em
mpresa de peq
queno porte e
que não estamos incursos nas veda
ações a que se
e reporta o §4º
º do art. 3º da
a Lei complem
mentar nº 123/
/06.

Vitória da Co
onquista - BA, _____de ____
____________
____ de2017.
_____
___________
__________
__________
___________
__________
______
RAZÃO SOCIAL/ CNPJ/ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL/ ASSINATURA
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ANEXO V
MEMO
ORIAL DES
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p
da
a obra é a Un
niversidade Esttadual do Sud
doeste da Bahia – UESB. Se
endo assim a o
obra será instalada no Cam
mpus
O proprietário
de Itapetinga sittuado na Estra
ada do Bem Querer km 4 , bairro
b
Bem Qu
uerer, cujo núm
mero de CNPJJ é 13.069.489
9/0001-08.
A responsabiliidade técnic
ca (Fiscalização) será da Assessoria
a de Obras e Projetos da instituiç
ção, através do
Arq
quiteto e Urbanista
U
Sr.. Alberto Lu
ucio Santos Brandão, do
d Engenheiiro Civil Sr. Teotônio Roseira
R
e o do
Sr..Engenheiro eletricista
a
José Valderi Cavalcante
C
Silva,Consu
ultor Técnico UESBItap
petinga, E-M
Mail:
jossevalderi@ig.co
om.br, (77) 9199-7804.
0) – INTROD
DUÇÃO:
1.0
d
a orientar
o
a execução A PRES
SENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA VISA E
ESTABELECER
R AS CONDIÇÕ
ÕES
Estte memorial destina-se
GERAIS PARA EN
NERGIZAR O MÓDULO
M
AMB
BIENTALCAMPO
OS UESB EM ITAPETINGA/B
I
BA.

2
2.0)
– ESPEC
CIFICAÇÃO DE
D SERVIÇOS
S

EMORIAL DESC
CRITIVO ELÉT
TRICO
ME
RA ALIMENTAR O MÓDULO AMBIENTAL
1 . ENERGIA PAR
d Transforma
ador existente de 75 kVA qu
ue fornece alimentação em BT 380/220 V e que alime
enta o laborattório
Serrá fornecida do
CED
DETEC e CEPE
EC.
No Quadro de Distribuição Geral - QDG, serrá instalado um
m disjuntor trifásico de 120 A trifásico, e DPS de 40 kA
A 380/220 V.
m condutor de
e 70 mm² de cobre, tempera mole, isola
ação 0,6/ 1 kV
V, classe 5 com 3 fases + neutro, passando
Serrá lançado um
sub
bterrâneo no solo
s
através de um eletrodu
uto ante chama - PVC de 3”” (75 mm).
Da Rede Elétrica
a próxima em BT 380/220V – derivando do
d poste maiss próximo será
á fita a conexã
ão do cabo de
e 70 mm² atra
avés
erfurantes.
de conectores pe
ASSAGEM EM ALVENARIA
A
2 . CAIXA DE PA
m alvenaria co
om comprimento x largura x profundidad
de de (600 x 600 x 600) mm,
m
Serrá construída as caixas de passagens em
con
ntendo brita no fundo e dre
eno.
Enttre uma caixa
a e outra será
á lançado em paralelo outro eletroduto de
d PVC- Anti chama de 3”” (75mm), fica
ando um seco
o de
resserva.
Serrá construída 3 caixas de pa
assagens alterrnadas entre as
a 6 hastes pa
ara inspeção , dimensões : ((400 x 400 x 400)
4
mm.
Q
QDC01, QDC02, QDC03, QDC04, QDC05
Q
e QDC0
06
3. QDG,
Quadro Distribuiçção com 24 mini-disjuntore
m
s, com trilho Norma
N
DIN
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De acordo Lay Out,
O
o Quadro de Distribuiçã
ão de Circuito
os - QDC será de sobrepor, trilho norma DIN, conforme a norma da NR
mento de capaccidade para 15
50 ampères.
10 – Riscos Elétrricos e barram
arramento Trifá
ásico, Neutro e Terra de acordo com a Norma da ABNT
T NBR 5410/2
2004.
Quadros com Ba
c
encaixe perfeito no qua
adro de sobrep
por.
Os disjuntores tipo europeu, com
0 – fechar os buracos
b
deixad
dos por disjun
ntores com acrrílico.
De acordo com a norma NR10
ndutor de Cob
bre Flexível, vindo
v
da REDE
E BT trifásico de 70,00 mm
m², desde o Transformador
T
r da BT 380/2
220 V até o QDG,
Q
Con
em
mbutido em ele
etro duto de PVC anti chama
a de 3”.
Do QDG , sai o condutor
c
de 16
6 mm² trifásicco + neutro + terra até os QDC´s.
Q
untores reservvas conforme diagramas
d
unifilares.
Acrrescentar disju
Notta:
Tod
dos os circuitos identificados com seus terminais noss condutores e fixados noss barramentoss de cobre. Ver
V detalhes na
pla
anta B.
I
S INTERNAS NO
N LABORATÓ
ÓRIO
4. INSTALAÇÕES
ecutadas confo
orme projetos, utilizando pe
erfilados e ace
essórios, eletrro dutos com a
acessórios de PVC anti chama,
Devverão ser exe
com
m caixas de Passagem
P
em PVC Tableplasst de Sobrepo
or com 4 toma
adas de 10ª/2
250V e Caixas de passagem
m CBOX – CEM
MAR,
fixa
adas com abra
açadeiras tipo “D” com cunh
ha . Ver detalhes na plan
nta C.
A
TO
5. ATERRAMENT
a
p
próximo
a Qua
adro de Distrribuição de Ciircuitos do Mó
ódulo Ambien
ntal, conforme
e as
Serrá instalado 6 hastes de aterramento
norrmas da ABNT
T 5410/2004. Ver
V detalhes na
n planta E.
I
6. ILUMINAÇÃO
om gancho lo
ongo nos perfiilados , com lâmpadas fluo
orescente selo
o Procel/Inmettro , ( 2 x 28) W
Serrão instaladass luminárias co
com
m reator de Allto Fator de Po
otência , confo
orme legislaçã
ão em vigor. Ver
V detalhes na planta A..

Lum
minárias para lâmpadas T5,,de uso industtrial,aplicáveis em necessida
ade de fixação
o por ganchos em eletrocalh
has
Dettalhes técnico
os para 2 x 28 W
CO
ORPO: Em chap
pa de aço fosffatizada.
etado em chap
pa de aço fosfa
atizada.
REFLETOR: Face
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FERENCIAL: Gancho
G
para in
nstalação em perfilado.
p
DIF

RFILADOS E ACESSÓRIOS
A
PER

RFILADOS E ACESSÓRIOS
A
PER
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M
E VERIFICAÇÃO
V
7. MEDIÇÃO
da Quadro de
e Circuitos , as medições entre fases, emtindo um relatório com
m data e assinatura do En
ng.º
Verrificar em cad
Ele
etricista respon
nsável.
Me
edição e Laudo
o técnico do Aterramento , conforme
c
a No
orma da ABNT
T NBR 5410/20
004, menor qu
ue 10 ohms.

DA OBRA
S
8. SUPERVISÃO
Devverá ser acom
mpanhada por um técnico qu
ualificado e ha
abilitado confo
orme a NR10.
E
ÕES DE MATE
ERIAIS
9. ESPECIFICAÇÕ
exo lista de material,
m
que deverá
d
ser forrnecido com qualidade,
q
con
nforme a norm
ma da ABNT 5
5410/2004 e NR10N
Segura
ança
Ane
em
m Instalações Elétricas.
E

M AUTOCAD
10.. PLANTAS EM
a planta.
Qualquer alteraçção deverá serr atualizada na
SFORMADORES
S TRIFÁSICOS
S A SECO : 380/220V
11.. AUTOTRANS

Serrão instaladoss nas Bancadas didáticas do
d laboratório
o de eletrotéccnica autotran
nsformadores trifásicos a seco
s
com neu
utro
ace
essível.
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AutottraformadorTriifásico a seco
o, com neutro acessível- pottência 3 KVA
Entrada e saída revversível: 380/2
220V
Proteção IP 23 - ga
abinete
Conexxões internas com parafuso
os de latão
Gabin
nete com passsagem por pre
ensa cabos
Obs.: A ser utilizado nas bancada
as do laborató
ório de eletrotécnica para
alimentar as tomad
das de 220V trrifásicas e 110
0V ( F+N+T).

12.. ANEXOS
p
em Exxcel – preços estimados
e
Listta material – planilha
Pro
ojetos Básicos em AutoCAD::
Pla
anta A: Planta Baixa Elétrica com detalhess –Iluminação;
Pla
anta B: QDG, QDC,
Q
CP, Eletrrodutos com detalhes;
d
Pla
anta C: Pontoss de Tomadas nos Laboratórrios com detallhes;
Pla
anta D: Diagrama Unifilares:: QDG e QDC´
´s;
Pla
anta E: Entrada
a de Energia com
c
detalhes

13.. NOTAS:
T
material conforme
c
a No
orma da ABNT
T 5410/2004;
- Todo
O Quadros do
os Circuitos devvem ser forne
ecidos com kit de Barramenttos (F+N+T), terminais e ettiquetas
- Os
parraidentificação
o;
- Os
O condutores da Rede de BT
B de 70 mm² ser identificad
do nas pontass de cada fase
e e neutro com
m fitas
isolantes nas corres conforme normas
n
da AB
BNT 5410/2004
4;
M de obra a ser executada
a com eletricisstas habilitado
os e qualificado
os, conforme a norma NR10
0;
- Mão
T
a instalaçção elétrica de
everá ser testa
ada, medir o equilíbrio
e
das fases;
f
- Toda
T
e aferir o aterramento
o, emitir laudo
o técnico, confforme a norma
a NBR 5419;
- Testar
T
os QDC´
´s devem ser identificados com
c
o diagram
ma unifilar fixa
ado na tampa do painel.
- Todos

O DE VISITA AO
A LOCAL DA OBRA
14.. DECLARAÇÃO
Anttes de apresentar a propossta de preços para execução
o dos serviçoss no módulo Ambiental,
A
oe
engenheiro ressponsável técn
nico
da empresa, devverá conhecer as instalaçõess existentes do
os laboratórios do CEPEQ e Nutrição Animal, no cam
mpus da UESB
B de
e
em AutoCAD.
Itapetinga, facilittando assim o entendimento do projeto elaborado
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CRONO
OGRAMA
A FÍSICO
O - FINAN
NCEIRO
OBRA:

SER
RVIÇOS ELÉTR
RICOS
Módulo de Ciências Ambientais

LOCALL:

UESB- ITAPETING
GA/BA

A EXECUT
TAR
ITE
EM
1

SERV
VIÇOS

15-dias

30-dias
3

45
5-dias

60-d
dias

25,00%

25,00%
2

25
5,00%

25,0
00%

Tott.Ítem % Íte
em
10
00,00%

AÇÃO ELÉT
TRICA em BA
AIXA
INSTALA
TENSÃO
O 380/220 V

2
29.039,18
29
9.039,18 29.0
039,18 29.03
39,18

116..156,74 100,0%

TOTAL DA
D QUINZEN
NA À EXECUTAR

2
29.039,18
29
9.039,18 29.0
039,18 29.03
39,18

116..156,74

TOTAL GERAL
G

2
29.039,18
29
9.039,18 29.0
039,18 29.03
39,18

116..156,74

% DA QU
UINZENA

25,00%

25,00%
2
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PLAN
NILHA DE PR
REÇOS
UESB- ITAPETINGA

Sinap
pi

Dez/2016

E
Energização
do
o Módulo de Ciência
C
Ambien
ntais

B.D.I.

25,00%
%

ITE
EM CÓDIG
GO FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
S

Preç
ço
Pr.
Unid. Qu
uant. Unit.((R$) Unit.(R
R$)
sem bdi com BDI
B

INSTALAÇÃ
ÃO ELÉTRIC
CA em
BAIXA TEN
NSÃO 380/22
20 V

1

VALO
OR
(R$)

116.156
6,74

Fornecim
mento e Ins
stalação
de:

1.1 MERCADO

CP

QUADRO DE
D SOBREP
POR QDSTN
para 24 Miini Disj Padrão DIN, ca
ap
barramento de 150
0A + KIT
Barramento
Trifásic
o
CU
co
(Fase+Neuttro+Terra) _Padrão
_
DIN
_côr cinza, ser fornecid
do e instalad
do
com Kit barramento
os conform
me
projeto.

1.2 MERCADO

CP

Disjuntor Geral Tripolarr de 120A-3P
para QDG

un

7
7,00

42
25,70

532
2,13

3.724
4,88

un

1,00

20
07,57

259
9,46

259
9,46

un

8
8,00

7
72,36

90
0,45

723
3,60

un

1,00

20
02,50

253
3,13

253
3,13

un

8
8,00

14
48,50

185
5,63

1.485
5,00

1.3 MERCADO

CP

1.4 MERCADO

CP

1.5 MERCADO

CP

Mini Disjuntor Tripolar de 50A-3P Padrão DIN
N para encaixxe no Quadrro
de Embutir - Curva Tipo
oC
DPS de 40 kA_Classe II ( 3 Fases +
Neutro ) para QDG Tensão da
d
REDE: 380//220V
Disjuntor DR
R Tetrapolarr de 40 A - In
I
30mA rede
e trifásica em
e
380/220V
com encaixe
e em trilho DIN
D

1.6 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Unipolar de 25A DIN Curva Tipo C

un

1,00
11

12,98

16
6,23

178
8,48

1.7 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Tripolar de
d 25A DIN Curva Tipo C

un

3
3,00

4
48,95

61,19

183
3,56

P
Preço
Pr.
Unit.(R$) Unit.(R
R$)
sem
m bdi com BDI
B

VAL
LOR
(R$)

DESCRIÇÃ
ÃO DOS SER
RVIÇOS

Unid. Qu
uant.

ITE
EM CÓDIG
GO FONTE
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1.8 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Unipolar de 20A DIN Curva Tipo C

un

45
5,00

12,32

15
5,40

693
3,00

1.9 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Tripolar de
d 20A DIN Curva Tipo C

un

9
9,00

4
46,59

58
8,24

524
4,14

1.10 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Unipolar de 16A DIN Curva Tipo C

un

12
2,00

12,32

15
5,40

184
4,80

CP

Mini Disjuntor Tripolar de
Tripolar DIN
N - Curva Tip
po C

16A

1.11 MERCADO

un

3
3,00

4
42,35

52
2,94

158
8,81

1.12 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Unipolar de 10A DIN Curva Tipo C

un

12
2,00

10,78

13
3,48

161,70

1.13 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Tripolar de
d 10A DIN Curva Tipo C

un

3
3,00

4
42,35

52
2,94

158
8,81

1.14 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Unipolar de 4A DIN Curva Tipo C

un

8
8,00

18,48

23
3,10

184
4,80

1.15 MERCADO

CP

Mini Disjunttor Tripolar de
d 40A DIN Curva Tipo C

un

4
4,00

6
65,57

81,96

327
7,85

1.16 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 1,5 mm
m² Vermelho
o

m

25
50,00

1,07

1,34

334
4,38

1.17 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 1,5 mm
m² Preto

m

25
50,00

1,07

1,34

334
4,38

1.18 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 1,5 mm
m² Azul

m

25
50,00

1,07

1,34

334
4,38

1.19 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 1,5 mm
m² Verde

m

25
50,00

1,07

1,34

334
4,38

1.20 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 2,5 mm
m² Vermelho
o

m

30
00,00

1,47

1,84

551,25

1.21 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 2,5 mm
m² Preto

m

30
00,00

1,47

1,84

551,25

1.22 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 2,5 mm
m² Amarelo

m

30
00,00

1,47

1,84

551,25

1.23 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 2,5 mm
m² Azul

m

30
00,00

1,47

1,84

551,25

1.24 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 2,5 mm
m² Verde

m

30
00,00

1,47

1,84

551,25

1.25 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Issolação 750 V
de 4,0 mm²² Vermelho

m

80
00,00

2,54

3,18
3

2.540
0,00

1.26 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 4,0 mm
m² Preto

m

80
00,00

2,54

3,18
3

2.540
0,00

1.27 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 4,0 mm
m² Amarelo

m

80
00,00

2,54

3,18
3

2.540
0,00

P
Preço
Pr.
Unit.(R$) Unit.(R
R$)

VAL
LOR
(R$)

ITE
EM CÓDIG
GO FONTE DESCRIÇÃ
ÃO DOS SER
RVIÇOS

Unid. Qu
uant.
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sem
m bdi

com BDI
B

1.28 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 4,0 mm
m² Azul

m

80
00,00

2,54

3,18
3

2.540
0,00

1.29 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 4,0 mm
m² Verde

m

80
00,00

2,54

3,18
3

2.540
0,00

1.30 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 16 mm
m² Preto

m

30
00,00

10,09

12
2,61

3.783
3,75

1.31 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 16 mm
m² Vermelho

m

30
00,00

10,09

12
2,61

3.783
3,75

1.32 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 16 mm
m² Branco

m

30
00,00

10,09

12
2,61

3.783
3,75

1.33 MERCADO

CP

CONDUTOR
R Flexível. Isolação 75
50
V de 16 mm
m² Azul

m

30
00,00

10,09

12
2,61

3.783
3,75

1.34 MERCADO

CP

Terminal pré-isolado
p
Agulha(Pino
o)
para cabo 2,5
2 mm² Verm
melho

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

1.35 MERCADO

CP

Terminal pré-isolado
p
Agulha(Pino
o)
para cabo 2,5
2 mm² Azull

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

1.36 MERCADO

CP

Terminal pré-isolado
p
Agulha(Pino
o)
para cabo 4,0
4 mm² Verm
melho

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

1.37 MERCADO

CP

Terminal pré-isolado
p
Agulha(Pino
o)
para cabo 4,0
4 mm² Azull

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

1.38 MERCADO

CP

Terminal pré-isolado
p
Agulha(Pino
o)
para cabo 6,0
6 mm² Verm
melho

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

1.39 MERCADO

CP

Terminal pré-isolado
p
Agulha(Pino
o)
para cabo 6,0
6 mm² Azull

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

1.40 MERCADO

CP

Terminal pré-isolado
p
Garfo parra
cabo 2,5 mm² Azul

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

parra

CP

Terminal pré-isolado
p
cabo 2,5 mm
m² Verde

Garfo

1.41 MERCADO

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

parra

CP

Terminal pré-isolado
p
cabo 4,0 mm
m² Azul

Garfo

1.42 MERCADO

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

parra

CP

Terminal pré-isolado
p
cabo 4,0 mm
m² Verde

Garfo

1.43 MERCADO

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

parra

CP

Terminal pré-isolado
p
cabo 6,0 mm
m² Azul

Garfo

1.44 MERCADO

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

parra

CP

Terminal pré-isolado
p
cabo 6,0 mm
m² Verde

Garfo

1.45 MERCADO

pç

10
00,00

0,85

1,06

106
6,25

1.46 MERCADO

CP

Anilha (marrcador) Alfan
numér n.º De
D
"O" à "9" - cabo
c
2,5 mm²

pç

50
00,00

0,51

0,64
0

318
8,75

1.47 MERCADO

CP

Anilha (marrcador) Alfan
numér n.º De
D
"O" à "9" - cabo
c
4,0 mm²

pç

50
00,00

0,51

0,64
0

318
8,75
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ITE
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GO FONTE
CP

Anilha (marrcador) Alfan
numér n.º De
D
"O" à "9" - cabo
c
6,0 mm²

1.49 MERCADO

CP

Alicate Pren
nsa Terminall Manual - 1,,5
a 10 mm para
p
prensarr terminais de
d
1,5 a 10 mm
m²

1.50 MERCADO

CP

1.51 MERCADO

CP

1.52 MERCADO

CP

1.53 MERCADO

CP

1.54 MERCADO

CP

1.55 MERCADO

CP

1.48 MERCADO

pç

50
00,00

P
Preço
Pr.
Unit.(R$) Unit.(R
R$)
sem
m bdi com BDI
B

VAL
LOR
(R$)

0,51

0,64
0

318
8,75

1,00

30
05,80

382
2,25

382
2,25

Fita isolante
e côr vermelh
ha-20 metros
s

pç

10
0,00

5,61

7,01
7

70
0,13

Fita isolante
e côr azul-20
0 metros

pç

10
0,00

5,61

7,01
7

70
0,13

Fita isolante
e côr verde-2
20 metros

pç

10
0,00

5,61

7,01
7

70
0,13

Fita isolante
e côr preta-20 metros

pç

10
0,00

5,61

7,01
7

70
0,13

Fita autofussão de 20 me
etros

pç

5
5,00

12,32

15
5,40

77
7,00

Passa fio (G
Guia) de 20 metros
m

pç

4
4,00

19,80

24
4,75

99
9,00

m

15
50,00

3
35,01

43
3,76

6.564
4,38

1.56 MERCADO

CP

Cabo cobre
e flexível unip
polar, cabo : 1
x 70 mm² - côr preta _class
se
5,_Isolação 0,6/1kV _Fo
ornecimento e
Instalação subterrânea.
s

1.57 MERCADO

CP

conector perfurante pa
ara cabo 70
7
mm²

pç

12
2,00

14,32

17
7,90

214
4,80

1.58 MERCADO

CP

Terminal de
e pressão para
p
cabo de
d
70 mm²

pç

6
6,00

10,78

13
3,48

80
0,85

1.59 MERCADO

CP

Conector Split
S
Bolt pa
ara cabo 70
7
mm²

pç

6
6,00

8,91

11,14

66
6,83

pç

20
0,00

19,91

24
4,89

497
7,75

1.60 MERCADO

CP

Eletroduto PVC-diâmetro 3" ( 75
7
mm) côr pre
eta de encaixxe - peça com
m
3 metros .

1.61 MERCADO

CP

Curvas PVC
C- diâmetro 3"
3 ( 75 mm)

pç

6
6,00

4,62

5,78
5

34
4,65

1.62 MERCADO

CP

Luvas PVC - diâmetro de
d 3" ( 75mm
m
)

pç

20
0,00

4,29

5,36
5

107
7,25

1.63 MERCADO

CP

pç

6
6,00

3
30,93

38
8,66

231,98

pç

8
8,00

4,73

5,91
5

47
7,30

1.64 MERCADO

CP

HASTE COO
OPERWED 5/8
8 x 2,40 m
Grampo de
e aterram duplo
d
com 2
parafusos_ bronze fundido
f
com
m
acessórios de
d aço galva
anizado

1.65 MERCADO

CP

Cabo cobre
e Nu de 50
5 mm² parra
aterramento
o

m

30
0,00

19,99

24
4,99

749
9,63
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ITE
EM CÓDIG
GO FONTE

1.66 MERCADO

CP

1.67 MERCADO

CP

1.68 MERCADO

CP

Luminária para lâm
mpadas T5
5fluorescente
e de fixação por gancho
os
em perfilad
dos de ( 38
8 x 38 ) cm
m,
chapa de açço fosfatizada
Lâmpadas fluorescente
f
T5 de 28 WW
luz
220V
do
dia
a.
SêloProcel/Inmetro.
Reator AFP
P , maior que 95% - para 2
lâmpadas T5 ( 2 x 28 ) W.
W
SêloProcel/Inmetro.

CP

Arandelas Tartarugas
T
com FLC de
d
15 W - 220V
V

1.69 MERCADO

P
Preço
Pr.
Unit.(R$) Unit.(R
R$)
sem
m bdi com BDI
B

VAL
LOR
(R$)

pç

50
0,00

8
86,57

108
8,21

5.410
0,63

pç

10
00,00

10,67

13
3,34

1.333
3,75

pç

50
0,00

2
28,08

35
5,10

1.755
5,00

pç

15
5,00

14,08

17
7,60

264
4,00

7,43

9,29
9

232
2,19

1.71 MERCADO

CP

Condulete em
e PVC ,tipo
o "E" de 3/4" bolsa lisa para
p
encaixe
e - côr cinza
a,
Para ser ussado com in
nterruptores ligar lâmpad
das fluoresce
entes
Condulete em
e PVC ,tipo
o "C" de 3/4"" bolsa lisa para
p
encaixe
e - côr cinza
a.
Para ser ussado com in
nterruptores ligar lâmpad
das fluoresce
entes

1.72 MERCADO

CP

Interruptores de 1 seção
o -10A/250V
V,
para condullete de 2 x 4""

pç

12
2,00

4,32

5,40
5

64
4,80

1.73 MERCADO

CP

Interruptores de 2 seçõ
ões-10A/250V
, para condu
ulete de 2 x 4"
4

pç

15
5,00

7,39

9,24
9

138
8,56

1.74 MERCADO

CP

pç

12
2,00

10,83

13
3,54

162
2,45

pç

50
0,00

7,48

9,35
9

467
7,50

1.75 MERCADO

CP

Interruptores de 3 seções-10A/250V
V,
para condullete de 2 x 4""
Eletroduto com
c
luva PV
VC- diâmetrro
de 3/4" _A
Anti chama cor cinza de
d
encaixe, peça com 3 me
etros

1.76 MERCADO

CP

Curvas PV
VC- diâmettro
encaixe - cô
ôr preta

pç

50
0,00

2,78

3,48
3

173
3,75

pç

16
65,00

8,63

10
0,79

1.779
9,94

CP

Eletroduto PVC-diâmetro 1" ( 25
2
mm) com rosca - côrr preta, peç
ça
com 3 metro
os.

CP

Curvas com
m rosca de PVCP
diâmetrro
1" ( 25 mm))

pç

10
00,00

3,43

4,29
4

428
8,75

1.79 MERCADO

CP

Luvas PVC - diâmetro de
d 1" ( 25mm
m
)

pç

10
00,00

2,02

2,53
2

252
2,50

1.80 MERCADO

CP

Arruela de alumínio
a
com
m rosca de 1""

pç

10
00,00

0,68

0,85
0

85
5,00

1.81 MERCADO

CP

Bucha de allumínio com rosca de 1'

pç

10
00,00

0,68

0,85
0

85
5,00

1.70 MERCADO

1.77 MERCADO
1.78 MERCADO

CP

3/4"

de
d

pç

2
25,00

pç

25
5,00

7,43

9,29
9

232
2,19
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P
Preço
Pr.
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R$)
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m bdi com BDI
B

VAL
LOR
(R$)

Parafuso au
uto atarraxan
nte 2,5 x 30 m
para bucha S8

pç

1.00
00,00

0,65

0,81
0

812
2,50

Bucha Fisch
her S8

pç

1.00
00,00

0,22

0,28
0

275
5,00

CP

Abraçadeira
a tipo D com
m cunha de 1"
1
- aço inox

pç

30
00,00

1,23

1,54

461,25

1.85 MERCADO

CP

Abraçadeira
a tipo D co
om cunha de
d
3/4" - aço in
nox

pç

10
00,00

1,16

1,45

145
5,00

1.86 MERCADO

CP

Abraçadeira
a tipo D co
om cunha de
d
1.1/2" - aço inox

pç

10
00,00

1,32

1,65

165
5,00

pç

10
00,00

10,67

13
3,34

1.333
3,75

1.87 MERCADO

CP

Eletroduto PVC-diâmetr
P
ro 1.1/2" com
m
rosca - cô
ôr preta, pe
eça copm 3
metros

1.88 MERCADO

CP

Curvas com
m rosca de PVCP
diâmetrro
1.1/2"

pç

50
0,00

3,94

4,93
4

246
6,25

1.89 MERCADO

CP

Luvas PVC - diâmetro de
d 1.1/2"

pç

10
00,00

2,48

3,10
3

310
0,00

1.90 MERCADO

CP

Arruela de alumínio co
om rosca de
d
1.1/2"

pç

10
00,00

0,79

0,99
0

98
8,75

1.91 MERCADO

CP

Bucha de alumínio co
om rosca de
d
1.1/2'

pç

10
00,00

0,79

0,99
0

98
8,75

pç

10
0,00

12,87

16
6,09

160
0,88

1.92 MERCADO

CP

Eletroduto PVC-diâmetro 2" ( 50
5
mm) com rosca de encaixe
e
- cô
ôr
preta, peça com 3 metro
os

1.93 MERCADO

CP

Perfilado - (38
( x 38 ) mm
m - peça de 6
m perfurado
o com aba

pç

3
35,34

44
4,18

2.208
8,75

1.94 MERCADO

CP

Vergalhão 1/4"
comprimentto

pç

50
0,00

2
24,35

30
0,44

1.521,88

1.95 MERCADO

CP

Rosca 1/4" para vergalh
hão

pç

10
00,00

1,34

1,68

167
7,50

1.96 MERCADO

CP

Arruela de
e
vergalhão

1.97 MERCADO

CP

Parafuso cabeça
travante de 1/4"

1.98 MERCADO

CP

Suporte longo para perffilado

1.99 MERCADO

CP

Suporte longo para lumiinária

1.1
100 MERCADO

CP

Cantoneira ZZ para fixa
ar perfilado no
n
teto.

1.82 MERCADO

CP

1.83 MERCADO

CP

1.84 MERCADO

-

6

pressão

metros

de
d

5
50,00

1/4"

parra

pç

10
00,00

0,75

0,94
0

93
3,75

le
entilha

autto

pç

10
00,00

2,67

3,34
3

333
3,75

pç

10
00,00

4,90

6,13
6

612
2,50

pç

10
00,00

4,90

6,13
6

612
2,50

pç

00,00
10

12,18

15
5,23

1.522
2,50
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LOR
(R$)

1.1
101 MERCADO

CP

Saída ho
orizontal pa
ara acopla
ar
perfilado pe
erfilado 38 x 38
3 mm

pç

0,00
60

9,66

12
2,08

724
4,50

1.1
102 MERCADO

CP

Emenda intterna para perfilado (38 x
38) mm - tip
po " X "

pç

0,00
40

10,09

12
2,61

504
4,50

1.1
103 MERCADO

CP

Emenda intterna para perfilado (38 x
38) mm - tip
po " T "

pç

0,00
30

10,09

12
2,61

378
8,38

1.1
104 MERCADO

CP

Junção in
nterna horiizontal
perfilado (38
8 x 38) mm

pç

0,00
50

5,80

7,25
7

362
2,50

1.1
105 MERCADO

CP

Caixa derivação " X " para
p
perfilad
do
(38x 38) mm
m

pç

0,00
30

8,58

10
0,73

321,75

pç

10
0,00

5
57,18

71,48

714
4,75

1.1
106 MERCADO

CP

Eletrocalha
a perfurada tipo "U" lev
ve
com virola
a prégalvan
niz, largura
a=
300 mm x altura
a
= 50 mm
m - Códig
go
936711CV,p
peça com 3 metro
os
comprimen
nto.

1.1
107 MERCADO

CP

pç

12
2,00

16,03

20
0,04

240
0,45

pç

10
00,00

3
36,12

45
5,15

4.515
5,00

1.1
108 MERCADO

CP

Flange para fixar ele
etrocalha na
n
parede.
Caixa Srobrepor -CB
BOX - PVC
_CEMAR (2
240 x 190 x 90
9 ) mm - co
or
cinza

1.1
109 MERCADO

CP

Caixa Sobre
epor - Table
epast PVC - (
145x180x87
7) mm - côr cinza
c

pç

15
50,00

3
31,13

38
8,91

5.836
6,88

1.1
110 MERCADO

CP

pç

10
00,00

2
28,27

35
5,34

3.533
3,75

pç

60
0,00

3
30,25

37
7,81

2.268
8,75

1.1
111 MERCADO

CP

pç

25
5,00

14,52

18
8,15

453
3,75

1.1
112 MERCADO

CP

Módulo com
mpleto ( Placca+ suporte +
4 tomadas 10A/250V
1
)
Módulo com
mpleto ( Placca+ suporte +
4 tomadas 20A/250V
2
) com tomada
as
2P+T - dista
anciadas
Módulo ceg
go - 4 x 4" para
p
tomada
as
de 20A/250
0 V nas bancadas
b
do
d
laboratório
Fornecimen
nto e insstalação de
d
Autotraform
madoresTriifásicos a seco
o,
com neutro
o acessível-- potência 3
KVA , com
m tensão de
d entrada e
saída revversível de
e 380/220V
V,
conexões in
nternas com parafusos de
d
latão, gabin
nete com passagem po
or
prensa ca
abos, insttalados na
as
bancadas
do
labo
oratório
de
d
eletrotécnica para alimentar
a
as
a
tomadas de
e 220V trifásicas e 110V (
F+N+T).

1.1
113 MERCADO

CP

parra

un

CUSTO TOTAL COM BDI
B INCLUSO
O
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TERMO DE
D COMPR
ROMISSO

(Assina
ada pelo re
esponsávell técnico da
a obra)
Modalidade de Licitação
onvite
Carta Co

Núm
mero
004
4/2017

Eu,, __________
__, engenheiiro civil/arquiiteto, CREA nº_____/CAU
U nº______, declaro med
diante o presente termo de
com
mpromisso de trabalho proffissional, que assumirei
a
toda
a a responsab
bilidade técnica
a pela obra e e
execução dos serviços licita
ados
e que
q
me comp
prometo a inte
egrar o quadrro de pessoal da empresa contratada (n
nome da emp
presa) bem co
omo realizareii 04
(qu
uatro) visitas técnicas men
nsais na obra objeto da liccitação, Carta Convite nº ______/2017,
_
em períodos consecutivoss ou
alte
ernados, de accordo com a necessidade
n
e a conveniênccia do órgão co
ontratante.
ossuir disponib
bilidade para, se acionado pelo corpo técnico da Adm
ministração da UESB, compa
arecer ao local da
Decclaro ainda po
obrra para presta
ar esclarecime
entos, emitir la
audos e particcipar de reuniõ
ões técnicas e administrativvas, visando o bom andame
ento
doss serviços sob minha orienta
ação e respon
nsabilidade.
___
___________,, ____/___/20
017.
(Cid
dade)
(data)

___
____________
____________
____________
____
N
Nome
completto
CREA nºº_____/CAU nº______
n
(Carrimbo e assina
atura)
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V
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Núm
mero
004/2017

Ate
estamos para os devidos fins de comp
provação de visita de insp
peção local da
d obra que, o representa
ante da emprresa
___
_________, Sr(ª).
S
_______
____________
__, comparece
eu na Assesso
oria de Obras e/ou Coorden
nação Setorial de Engenharria e
visttoriou in loco
o o imóvel a ser
s (construíd
do ou reforma
ado), objeto da
d presente liicitação, Moda
alidade de Ca
arta Convite
e nº
__
___/2017, re
eferente àPRESTAÇÃO
R
DE SERVIÇ
ÇOS PESSO
OA JURÍDICA
A na(REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE
E NO MÓDUL
LO DE CIÊNC
CIAS AMBIEN
NTAIS, NO CAMPUS
C
DA UESB DE ITA
APETINGA, BAHIA),
B
cam
mpus
B
todos os escla
arecimentos necessários.
n
de da UESB de ITAPETINGA, Bahiaeobteve

de __________
_________ de
e2017.
Itapetinga, _____d

_____
___________
__________
__________
___________
__________
______
Asseesssoria de Obras e Projetos – PROAD/UESB, ou
Gerente de Acompanhamento dos Processos de Obras – PROAD/UESB
EPOSTO AU
UTORIZAD
DO DA UESB LOCAL
e/ou PRE
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TRICO
Modalidad
de de Licitação
Carta Co
onvite

Figura 1 - ILUMIN
NAÇÃO
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RODUTO
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Figgura 3 – PO
ONTOS DE
E TOMADA
A POR LAB
BORATÓR
RIO
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Figu
ura 4 – DIA
AGRAMAS
S UNIFILA
ARES
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Figgura 5 – EN
NTRADA DE
D ENERG
GIA
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A
ANEXO
XII

MINUT
TA DE CON
NTRATO
Modalidad
de de Licitação
Carta Co
onvite

Núm
mero
004/2017

Contrato qu
ue entre si fa
azem, de um
m lado, a UNIVERSIDADE E
ESTADUAL DO
O SUDOESTE DA
BAHIA - UE
ESB e, de outro
o lado, a empresa ________
____________
_______, na fo
orma abaixo:
U
ADE ESTADU
UAL DO SUDO
OESTE DA BA
AHIA - UESB
B, Autarquia Estadual
E
vincu
ulada à Secrettaria da Educa
ação
A UNIVERSIDA
do Estado da Ba
ahia, instituída pela Lei De
elegada n.º 12, de 30 de dezembro
d
de 1980, autorizzada pelo Deccreto Federal n.º
d abril de 19
987, reestruturada pela Lei 7.176, de 10
0 de setembro
o de 1997, crredenciada atrravés do Decrreto
94..250, de 22 de
Esttadual n.º 7.344, de 27 de maio de 1998, e recredenciada pelo De
ecreto Estadua
al n.º 16.825,, de 04 de julho de 2016, com
c
sed
de e foro no Km
K 04 da Estrrada do Bem Querer,
Q
no mu
unicípio de ITA
APETINGA, Esstado da Bahia
a, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
13..069.489/0001
1-08, adiante denominada CONTRATAN
NTE, represen
ntada pelo seu
u Reitor, Proff. Dr. PAULO ROBERTO PIN
NTO
SAN
NTOS, brasileiro, casado, re
esidente na cidade de Vitórria de Conquissta, portador da
d Carteira de
e Identidade RG
R n.º 034140
05736,, expedida pela SSP/BA, insscrito no CPF//MF sob nº. 141.320.525-9
1
91, e a empresa__________
____, inscrita no CNPJ/MF sob
nº_
______, Inscrição Estadual//Municipal nº ________, sittuada à _____
____________
_, adjudicatárria vencedora da Carta Con
nvite
nº _____, Proce
esso Administrrativo nº ___
______, neste ato represen
ntada pelo Sr. ___________
____, portado
or da Carteira
a de
entidade nº ________,
_
exp
pedida ______
__________, inscrito no CPF/MF
C
sob o nº ________
_____, dorava
ante denomin
nada
Ide
ape
enas CONTRA
ATADA, celeb
bram o presen
nte Contrato, que
q se regerá pela Lei Estad
dual nº 9.433//2005, median
nte as cláusula
as e
con
ndições a segu
uir ajustadas:
CLÁ
ÁUSULA PRIIMEIRA – DO
O OBJETO
nstitui objeto do presente Contrato a prestação
p
de serviços elétrricos (energiza
ação), pela C
CONTRATADA
A, no Módulo
o de
Con
Ciê
ências Ambientais, no Camp
pus de ITAPET
TINGA da CON
NTRATANTE,, de acordo co
om as especifficações consta
antes da Seçã
ão B
– Disposições
D
Esspecíficas, noss Anexos V (Memorial Descrritivo), VI (Cro
onograma Físicco-Financeiro)) e VII (Planilh
ha da licitação
o), e
na Proposta de
e Preços apre
esentada pela
a CONTRATA
ADA, que ficcam fazendo parte integra
ante deste, independente
i
de
transcrição.
v
a subcontratação pa
arcial do objeto
o, a associaçã
ão do CONTR
RATADA com outrem, a cesssão
Subcláusula Prrimeira – É vedada
a, total ou pa
arcial deste Contrato,
C
bem
m como a fussão, cisão ou
u incorporação
o da CONTR
RATADA, não
o se
ou transferência
ATANTE por nenhum comprromisso assum
mido por aquella com terceiro
os.
ressponsabilizando a CONTRA
A
DA ficará obrrigado a aceittar, nas messmas condiçõe
es contratuaiss, acréscimos ou
Subcláusula Segunda – ACONTRATAD
sup
pressões que se fizerem no objeto, de atté 50% (vinte e cinco por cento)
c
do valo
or inicial atualizado deste Co
ontrato, na forma
doss §§ 1o e 2o do
o art. 143 da Lei Estadual nº
n 9.433/05.
erceira – As supressões
s
po
oderão ser sup
periores a 25%
% (vinte e cin
nco por cento)), desde que haja
h
resultado
o de
Subcláusula Te
ordo entre as contratantes.
aco
uarta – Os se
erviços objeto
o deste Contra
ato não podem
m sofrer soluçã
ão de continuidade durante
e todo o prazo
o da
Subcláusula Qu
a vigência, devendo
d
ser executados por
p
empregad
dos do CONT
TRATADA, sob
s
a inteira responsabilid
dade funciona
al e
sua
ope
eracional destta, mediante vínculo
v
de sub
bordinação doss trabalhadore
es para com a empresa con
ntratada, sob as quais mantterá
esttrito e exclusivvo controle.
ÁUSULA SEG
GUNDA – DO
O PRAZO
CLÁ
p
de vigên
ncia deste Contrato será de
e 12 (doze) meses,
m
a conta
ar da data da assinatura, ad
dmitindo-se a sua prorroga
ação
O prazo
noss termos do in
nciso II do artt. 140, da Lei Estadual nº 9.433/05,
9
obsservado o esta
abelecido no ccaput e no § único
ú
do art. 142
dessta Lei.
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Subcláusula Prrimeira – O prazo
p
final e total
t
previsto para
p
a execuçção dos serviçços elétricos é de ____ (___
__) dias, a con
ntar
m de serviço.
da data de ordem
e vigência, no
os termos do
o inciso II do
o art. 140 da Lei Estaduall n°
Subcláusula Segunda – A prorrogação do prazo de
433/2005, está
á condicionad
da à obtenção
o de preços e condições mais
m
vantajosa
as e deverá sser realizada através
a
de termo
9.4
adiitivo.
erceira – A variação
v
do valor contratual para fazer face ao reajuste
e de preços previsto no pró
óprio Contrato
o, as
Subcláusula Te
ualizações, com
mpensações ou
o apenações financeiras decorrentes
d
da
as condições de pagamentto nele previsttas, bem com
mo o
atu
em
mpenho de dottações orçame
entárias suplementares até o limite do se
eu valor corrig
gido, não cara
acterizam alterração do mesmo,
pod
dendo ser registrados por simples apostila, dispensand
do a celebração de aditamen
nto.
ÁUSULA TER
RCEIRA – DO
O PREÇO
CLÁ
v
global de
este Contrato é de R$ ____
__________
__(_________
____________
____________
_).
O valor
nica – Nos prreços previstos neste Contra
ato estão inclu
uídos todos oss custos com material de co
onsumo, salárrios,
Subcláusula Ún
C
A, como tam
mbém fardamento, transpo
orte de qualq
quer
enccargos sociaiss e trabalhisttas de todo pessoal da CONTRATAD
nattureza, materiais empreg
gados, inclusive ferramentas, utensílio
os e equipam
mentos utilizzados, deprecciação, alugu
uéis,
adm
ministração, im
mpostos, taxas, emolumenttos e quaisque
er outros custos que, direta
a ou indiretam
mente, se relaccionem com o fiel
cum
mprimento pela CONTRATA
ADA das obrig
gações.
ÁUSULA QUA
ARTA – DA DOTAÇÃO
D
OR
RÇAMENTÁR
RIA
CLÁ
D
Orçam
mentária necessária à execu
ução da despe
esa do presentte Contrato co
orrerá por contta dos recurso
os indicados:
A Dotação
a) Unidade Orça
amentária: 11.302;
90.51.00;
b) Elemento de Despesa: 44.9
e Recurso: 0.1
114.000000;
c) Destinação de
dade: 7871.
d) Projeto/Ativid
ÁUSULA QUIINTA – DO PAGAMENTO
P
CLÁ
m consonância com o § 5º do art. 6º, co
ombinado com
m a letra “a” do inciso XI do
d art. 79 da Lei 9.433/05
5, os pagamen
ntos
Em
devvidos à CONT
TRATADA serrão efetuados através de orrdem bancária
a ou crédito em conta corre
ente, no prazo
o de até 08 (o
oito)
dia
as úteis contad
dos da data da
d apresentaçção da Nota Fiscal/Fatura,
F
devidamente
d
atestada a en
ntrega da parccela solicitada
a do
objjeto licitado e a realização dos
d serviços, desde que nã
ão haja pendência a ser reg
gularizada, obsservando os prazos
p
constan
ntes
do Cronograma Físico-Finance
F
eiro apresentad
do pela CONT
TRATADA, de
e acordo com o cronograma
a abaixo:
quivale a 25,0
00% (vinte e cinco por cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
1ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 15 (quinze) dias a contar da data
d
da orde
em de serviço
o.
quivale a 25,0
00% (vinte e cinco por cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
2ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 30 (trrinta) dias a contar da da
ata da ordem
m de serviço..
quivale a 25,0
00% (vinte e cinco por cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
3ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 45 (quarenta e cin
nco)dias a co
ontar da datta da ordem de serviço.
quivale a 25,0
00% (vinte e cinco por cen
nto) do valor global
g
do conttrato, a ser pa
ago quando fo
orem concluído
os e
4ª Parcela – Eq
f
oss serviços do cronograma
c
físsico-financeiro
o.
aprrovados pela fiscalização
O prazo
p
previsto para exec
cução: 60 (se
essenta)dias
s a contar da
a data da ord
dem de serviço.
Subcláusula Prrimeira – Tod
das as parcela
as serão pagass somente qua
ando concluída
as e atestadass pela fiscaliza
ação.
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Subcláusula Segunda
S
– O pagamento
o à CONTRA
ATADA será efetuado so
omente após apresentação dos seguin
ntes
doccumentos:









Aprese
entação das ART'S
A
especííficas da obra
a (Execução e Fiscalizaçã
ão), devidam
mente paga;
Alvará de construçã
ão da Obra de
d acordo co
om a legislaçã
ão municipal;
d Registros – Diário de Obras;
O
Livro de
Matrícu
ula CEI (Cada
astro Especiffico do INSS)) específica da
d Obra;
Aprese
entação das notas fiscais corresponde
entes às aqu
uisições de materiais
m
de construção pela
p
Contrata
ada
para em
mprego na obra
o
da Contratante;
Aprese
entação do
o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, exigido para
p
obras/rreformas/ re
ealizadas fora do municíp
pio de ITAPE
ETINGA, Bahiia
Habite--se da Prefeiitura Municip
pal, se for o caso.
c

Subcláusula Te
erceira – Em havendo algu
uma pendência
a impeditiva do
d pagamento
o, o prazo fluirrá a partir de sua
s regulariza
ação
porr parte da CONTRATADA.
Q
– A atualização
a
mo
onetária dos pagamentos devidos pela CONTRATAN
NTE, em casso de mora, será
s
Subcláusula Quarta
a do vencimen
nto da obrigaçção e do seu efetivo
e
pagam
mento, de acorrdo com a variação do INPC
C do
calculada considerando a data
GE pro rata te
empore.
IBG
Q
– A CONTRATANT
C
TE descontará
á da fatura mensal
m
o valo
or correspond
dente ás falta
as ou atrasoss na
Subcláusula Quinta
ecução dos serviços ocorrido
os no mês, co
om base no va
alor do preço vigente.
v
exe
exta – As fatturas far-se-ão acompanha
ar da documentação probattória relativa ao recolhimen
nto dos imposstos
Subcláusula Se
acionados com
m a prestação do serviço, no
o mês anterior à realização dos serviços.
rela
ÁUSULA SEX
XTA – DA MA
ANUTENÇÃO DAS CONDIÇ
ÇÕES DA PR
ROPOSTA – REAJUSTAME
R
ENTO E REVIISÃO
CLÁ
c
de
e reajustamen
nto, nos term
mos do inciso XXV do art. 8° da Lei Estadual n° 9.433/05, fica condicionada
a ao
A concessão
transcurso do prrazo de 12 meses
m
da data de apresenta
ação da propo
osta, mediantte a aplicação
o do INCC/FGV
V, observadass as
L
8.666/93,, 9.069/95 e 10.192/2001
1
e será procedid
da independen
ntemente de ssolicitação do interessado.
disposições das Leis
nica – A revisão de preçoss, nos termos do inciso XXV
VI do art. 8° da Lei Estadu
ual n° 9.433/0
05, dependerá
á de
Subcláusula Ún
querimento do
o interessado, instruído com
m a documenttação que com
mprove o dese
equilíbrio econ
nômico-financceiro do contrato,
req
parra recompor o preço que se
e tornou insuficiente, e será instaurada pe
ela própria Administração.
ÁUSULA SÉT
TIMA – DAS OBRIGAÇÕE
O
ES DACONTR
RATADA
CLÁ
A, além das de
eterminações contidas na Parte
P
B – Disposições Especcíficas, no Ane
exo V (Memoriial Descritivo),, no
ACONTRATADA
onograma Físico-Financeiro
o e na Propossta de Preçoss apresentada
a pela CONT
TRATADA, e daquelas deccorrentes de Lei,
Cro
obrriga-se a:
a) apresentar,, quando da assinatura
a
destte Contrato,a relação conte
endo os nomess e os número
os do CPF, Carteira Profissio
onal
e PIS dos seus
s
empregad
dos que serão
o vinculados à prestação doss serviços;
b) designar de
e sua estrutura administrativa, dentre os que permane
ecem no local de
d trabalho, u
um preposto permanenteme
p
ente
responsáve
el pela perfeita
a execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergênccia, bem como
o para zelar pela
p
prestação contínua
c
e inin
nterrupta dos serviços, e que possa tom
mar as providê
ências pertinen
ntes para que sejam corrigidas
todas as falhas detectada
as;
c)
o serviços objeto
o
deste Contrato, no
o Campus de
e ITAPETINGA, de acordo com as especificações
e
ou
executar os
recomendações efetuada
as pela CONTRATANTE,ob
bservando o se
eu horário de expediente;
e
d) manter, sob
b sua exclusivvidade, toda a supervisão, direção e reccursos human
nos para execução completta e eficiente dos
serviços ob
bjeto deste Contrato;
e) zelar pela boa
b e completta execução dos
d serviços CONTRATADOS
C
S e facilitar, por
p todos os m
meios ao seu alcance, a am
mpla
ação fiscalizadora dos prrepostos desig
gnados pela CONTRATANT
C
TE, atendendo prontamentte às observaçções e exigências
em solicitadass;
que lhe fore
f)
comunicar à CONTRATA
ANTE qualque
er anormalidad
de que interfirra no bom and
damento dos sserviços;
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g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

atender com
m presteza ass reclamaçõess sobre a quallidade dos serrviços executa
ados, providen
nciando sua im
mediata correçção,
sem ônus para
p
a CONTR
RATANTE;
respeitar e fazer com que seus em
mpregados resspeitem as normas
n
de se
egurança do trabalho, disciplina e dem
mais
regulamenttos vigentes na
n CONTRATA
ANTE, bem co
omo atentar para
p
as regrass de cortesia n
no local onde serão
s
executa
ados
os serviços;
j
e finan
nceiramente, sem
s
prejuízo de
d medidas ou
utras que posssam ser adota
adas, por todo
o e qualquer dano
responder judicial
ou prejuízo
o que, a qualq
quer título, vie
er a causar à CONTRATAN
NTE, à União, ao Estado, ao Município ou a terceiros, em
função da execução
e
do objeto
o
do pressente Contrato
o, por sua culp
pa, ou em con
nsequência de
e erros, imperíícia própria ou
u de
auxiliares que
q
estejam sob
s
sua respo
onsabilidade, bem como re
essarcir o equ
uivalente a to
odos os danoss decorrentess de
paralisação
o ou interrupçã
ão dos serviço
os CONTRATA
ADOS, exceto quanto isto occorrer por exigência da CO
ONTRATANTE
E ou
ainda por caso
c
fortuito ou força maio
or, circunstân
ncias que deve
erão ser comunicadas no p
prazo de 48 (quarenta
(
e oito)
o
horas após a sua ocorrên
ncia;
e
deste
e Contrato, em
m compatibilid
dade com as obrigações
o
asssumidas, todass as condiçõess de
manter durrante toda a execução
habilitação e qualificação
o exigidas na licitação;
ar e manter atualizadas tod
das as licenças e alvarás ju
unto às reparttições compettentes, necesssários à execu
ução
providencia
dos serviço
os;
efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que inccidam ou ven
nham a incidir sobre as suas
s
e
sobre a execução
e
do objeto
o
do pressente Contrato
o, bem como observar e re
espeitar as Leg
gislações Fede
eral,
atividades e/ou
Estadual e Municipal, rela
ativas aos servviços prestado
os;
de boa condu
uta e capazess de
instruir os empregados que irão presstar os serviços, encaminhando pessoass portadores d
s
ora contratados;
realizar os serviços
realizar reg
gularmente oss exames de saúde dos seus
s
empregados, na form
ma da lei, asssim como arcar com todass as
despesas decorrentes de
e transporte, alimentação,
a
in
nclusive segurro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras
os ou convençções coletivas;;
especificadas nos dissídio
alários e encarrgos sociais de
evidos pela su
ua condição de
e única empre
egadora do pesssoal designad
do para execu
ução
pagar os sa
dos serviço
os ora contrattados, inclusivve indenizaçõe
es decorrentess de acidente
es de trabalho
o, demissões, vales transpo
orte,
obrigando-sse, ainda, ao
o fiel cumprimento das le
egislações tra
abalhista e previdenciária,
p
d
invoca
ar a
sendo-lhe defeso
existência deste
d
contrato
o para tentar eximir-se
e
desta
as obrigações ou transferi-las para a CON
NTRATANTE;
fornecer o fardamento padrão
p
nas qu
uantidades pre
evistas e todo
o e qualquer material
m
necesssário ao bom
m desempenho
o do
serviço;
os exigidos pe
elo Instrumentto Convocatórrio e pelos qu
uais se obriga
a, visando à perfeita
p
execu
ução
adimplir oss fornecimento
deste Contrrato;
apresentar,, quando da assinatura deste
d
Contrato, nome e fotocópia
f
da carteira do CREA do pro
ofissional que
e se
encarregará
á da execução
o da construçã
ão;
apresentar,, quando da assinatura
a
destte Contrato, declaração
d
de que o profissiional encarreg
gado pela construção lá estará,
no horário
o combinado, toda vez que
q
for soliccitado por e--mail ou faxx (com anteccedência de 48 horas) pela
p
CONTRATA
ANTE, atravé
és da Assessorria de Obras e Projetos;
apresentar,, quando da assinatura deste Contra
ato, declaraçã
ão de que fará
f
imediatamente a AR
RT (Anotação de
Responsabiilidade Técnica) junto ao CREA, sendo que a ordem de serviço para
a início dos tra
abalhos some
ente será dada
a ao
construtor após
a
a aprese
entação deste documento quitado na Asse
essoria de Obras e Projetoss;
manter no local das obra
as/serviços um
m “Diário de Obras”
O
(Ocorrê
ências), no qu
ual serão feita
as anotações diárias
d
referen
ntes
ento dos servviços, qualidad
de dos materriais, mão-de--obra, etc., como
c
também
m reclamaçõess, advertência
as e
ao andame
principalme
ente problema
as de ordem té
écnica que req
queiram soluçã
ão, por uma das
d partes.
rubricar, ju
untamente com
m a Fiscalizaçã
ão de obras da
d CONTRAT
TANTE, o “Diá
ário de Obras””, em todas as vias, que ficcará
em poder da
d CONTRATA
ANTE após a conclusão dass obras/serviços;
realizar inspeção técnica
a regular na obra,
o
através de
d engenheiro
o ou arquiteto
o responsável contratado para
p
esse fim, em
d visita definiidos pela CON
NTRATADA;
intervalos de
facilitar a ação da Fiscalizzação na inspeção das obra
as/serviços, em
m qualquer dia
a ou hora, pre
estando todas as informaçõe
es e
entos solicitad
dos, inclusive de ordem adm
ministrativa, bem
b
como os documentos ccomprobatório
os necessárioss ao
esclarecime
bom exercíício do trabalh
ho de fiscalizaçção;
reparar, co
orrigir, remove
er, reconstruirr ou substituir, total ou pa
arcialmente, às
à suas expen
nsas, obras/se
erviços objeto
o do
presente Co
ontrato em qu
ue se verifique
em vícios, defe
eitos ou incorreções, resulta
antes de execcução irregularr, do emprego
o de
materiais ou equipamenttos inadequados ou não corrrespondentess às especificaçções;
os de forma a não interferirr no andamento normal dass atividades de
esenvolvidas no
n local e em seu
planejar ass obras/serviço
entorno;
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aa)) obedecer àss normas de higiene e preve
enção de acide
entes, a fim de
d garantir a salubridade
s
e a segurança no
n acampamen
ntos
e nos cante
eiros de serviçços, efetuando
o a limpeza pe
ermanente do ambiente de trabalho;
t
bb)) fornecer aoss operários, em
e caráter ob
brigatório e de
e acordo à le
egislação pertinente, todos os equipamentos de prote
eção
individual (EPI) necessá
ários às suass atividades para a segurrança pessoal no local da
a obra/sérvio, devendo attuar
devidamentte uniformizados, em padrrão único (farda) durante a vigência do Contrato e seus respecttivos aditivos,, se
houver;
cc)) executar tod
das as obras, serviços e in
nstalações de acordo com os projetos, especificações
e
s e demais ele
ementos técnicos
constantes do Instrumen
nto Convocató
ório, obedecen
ndo rigorosam
mente às Norm
mas Técnicas d
da ABNT e das concessioná
árias
nforme referid
do nas Condiçõ
ões Específicas de Licitação
o do Edital, asssim como as determinações
d
s da
de serviçoss públicos, con
CONTRATA
ANTE;
dd)) emitir notass fiscais/faturas de acordo co
om a legislaçã
ão, contendo a descrição do
os serviços;
ee)) O licitante
e deverá con
nsiderar em sua propostta todas as despesas
d
relacionadas a
ao pagamen
nto das ARts
s da
execução da obra e da
a sua fiscaliz
zação.
ÁUSULA OIT
TAVA – DAS OBRIGAÇÕE
O
ES DA CONTR
RATANTE
CLÁ
C
TE, além das obrigações co
ontidas neste Contrato
C
por determinação
d
legal, obriga-sse a:
A CONTRATANT
a) fornecerãoCO
ONTRATADA
A os elementos indispensávveis ao cumprimento do pre
esente Contra
ato, dentro de
e, no máximo,, 10
(dez) dias da
a assinatura;
b) realizar o pag
gamento pela execução desste Contrato;
c) proceder à publicação
p
ressumida deste Contrato no Diário Oficia
al do Estado da Bahia, con
ndição indispe
ensável para sua
validade e efficácia, no prazzo de 10 (dez)) dias corridoss da sua assinatura;
d) fornecer loca
al para a guard
da de materiaiis, equipamen
ntos e utensílio
os da CONTRA
ATADA;
e) facilitar o acesso dos emp
pregados da CONTRATAD
C
DA, designado
os para execuçção deste Contrato, às insstalações onde
e os
ão executadoss.
mesmos serã
CLÁ
ÁUSULA NON
NA – DO REG
GIME DE EXE
ECUÇÃO
r
de exe
ecução do pressente Contrato
o será o de em
mpreitada por preço global.
O regime
ÁUSULA DÉC
CIMA – DA FISCALIZAÇÃ
F
ÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO
D OBJETO
CLÁ
ompetirá à CO
ONTRATANTE
E, através da Comissão pa
ara Fiscalizaçã
ão e Acompan
nhamento de Contratos, ju
untamente com
m a
Co
Asssessoria de Obras
O
e Projettos, proceder ao acompan
nhamento da execução desste Contrato, na forma do
o art. 154 da Lei
Esttadual 9.433/0
05, ficando esclarecido que a ação ou om
missão, total ou parcial, da fiscalização
f
da
a CONTRATA
ANTE não exim
mirá
à CONTRATADA
C
A de total resp
ponsabilidade na execução deste Contratto.
d objeto se dará segundo
o o disposto no
n art. 161 da
a Lei Estadual 9.433/05, se
endo
Subcláusula Prrimeira – O recebimento do
e, esgotado o prazo de ven
ncimento do recebimento
r
p
provisório
sem
m qualquer ma
anifestação da
a CONTRATA
ANTE, conside
erarque
se--á definitivam
mente aceito pela CONTR
RATANTE o objeto contra
atual, para to
odos os efeittos, salvo justificativa esccrita
fun
ndamentada.
ubcláusula Se
egunda – O recebimento definitivo
d
de obras,
o
compras ou serviços,, cujo valor do
o objeto seja superior
s
ao lim
mite
Su
esttabelecido para a modalidad
de de convite, deverá ser co
onfiado a uma comissão, de
e no mínimo, 0
03 (três) mem
mbros.
ÁUSULA DÉC
CIMA PRIME
EIRA – DAS PENALIDADE
P
ES
CLÁ
m prejuízo da caracterizaçã
ão dos ilícitos administrativo
os previstos no
n art. 185 da
a Lei Estadual 9.433/05, com as cominaçções
Sem
ine
erentes, a inexxecução contra
atual, inclusivve por atraso injustificado
i
na
n execução deste Contrato
o, sujeitará à CONTRATAD
C
DA à
mu
ulta de mora, que
q será graduada de acord
do com a gravvidade da infra
ação, obedecid
dos os seguinttes limites máximos:
e o valor deste
e Contrato, em
m caso de desscumprimento total da obrig
gação, ou aind
da na hipótese
e de
I - 10% (dez porr cento) sobre
gar-se a CONTRATADA a efetuar
e
o refo
orço da caução
o, dentro de 10 (dez) dias contados da da
ata de sua con
nvocação;
neg
II - 0,3% (três décimos
d
por ce
ento) ao dia, até
a o trigésimo dia de atrasso, sobre o va
alor da parte d
do fornecimento ou serviço não
rea
alizado;
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III - 0,7% (sete décimos por cento)
c
sobre o valor da parrte do fornecim
mento ou servviço não realizado, por cada
a dia subseque
ente
ao trigésimo.
r
não impede
i
que a CONTRATA
ANTE rescinda
a unilateralme
ente o Contratto e
Subcláusula Prrimeira – A multa acima referida
evistas na Lei.
apllique as demais sanções pre
egunda – A multa
m
aplicada
a após regular processo adm
ministrativo será descontada
a da garantia do CONTRATA
ADA
Subcláusula Se
e o seu valo
or exceder ao da garantia prestada, quando exigida, além da perda desta
a, a
falttoso, sendo certo que, se
CO
ONTRATADA responderá pela sua diferença, que
e será desco
ontada dos pagamentos eventualmentte devidos pela
p
CO
ONTRATANTE
E ou ainda, se
e for o caso, cobrada judiccialmente. Aca
aso não tenha
a sido exigida
a garantia à CONTRATAD
C
DA o
valor de qualque
er multa porve
entura imposta
a.
erceira – As multas
m
previstas não têm ca
aráter compen
nsatório e o se
eu pagamento
o não eximirá a CONTRATA
ADA
Subcláusula Te
ade por perda
as e danos deccorrentes das infrações com
metidas.
da responsabilida
uarta – A CO
ONTRATADA será punido co
om a pena de
e suspensão te
emporária do d
direito de licita
ar e impedime
ento
Subcláusula Qu
ando incorrer nos ilícitos pre
evistos nos in
ncisos VI e VIII do art. 184 e I, IV, VI e V
VII do art. 185 da Lei Estad
dual
de contratar qua
nº.. 9.433/05.
Q
– ACO
ONTRATADA será punida com a pena de declaraçã
ão de inidoneidade para liccitar e contra
atar,
Subcláusula Quinta
quanto perdurarem os mottivos determin
nantes da pun
nição ou até que seja prom
movida a reabilitação pera
ante a autorid
dade
enq
com
mpetente para
a aplicar a punição, os que incorram noss ilícitos previsstos nos inciso
os I a V do arrt. 184 e II, IIII e V do art. 185
da Lei Estadual nº
n 9.433/05.
exta - Para a aplicação dass penalidades previstas serã
ão levados em conta a natureza e a graviidade da falta,, ou
Subcláusula Se
ejuízos dela ad
dvindos para ACONTRATAD
A
DA e a reincid
dência na práttica do ato.
pre
ÁUSULA DÉC
CIMA SEGUN
NDA – DA RE
ESCISÃO
CLÁ
otal ou parcial, deste Contra
ato ensejará a sua rescisão
o, com as conssequências co
ontratuais e ass previstas na
a Lei
A inexecução, to
33/05.
Esttadual nº 9.43
derá ser dete
erminada por ato unilateral e escrito da
a CONTRATA
ANTE nos ca
asos
Subcláusula Primeira – A rescisão pod
umerados noss incisos I a XV
V, XX e XXI do
o art. 167 da Lei
L Estadual nºº 9.433/05.
enu
egunda – Quando a resccisão ocorrer com base no
os incisos I e XVI a XX do
o art. 167 da
a Lei Estaduall nº
Subcláusula Se
433/05, sem que
q
haja culpa
a da CONTRA
ATADA, será este ressarcido dos prejuíízos regularme
ente comprov
vados que hou
uver
9.4
soffrido na forma
a do § 2º do art. 168 do mesmo diploma.
ÁUSULA DÉC
CIMA TERCEIRA – DA VIINCULAÇÃO AO
A EDITAL DE
D LICITAÇÃ
ÃO
CLÁ
as, as cláusullas e condiçõ
ões estabelecidas no proce
esso
Inttegram o presente Contratto, como se nele estivesssem transcrita
licittatório referid
do no preâmb
bulo deste Insstrumento, inclusive seus anexos,
a
na Proposta e no Cronograma Físico-Financceiro
aprresentados pe
ela CONTRAT
TADA, na referrida licitação, cujo teor com
mplementa as cláusulas
c
e co
ondições estab
belecidas.
ÁUSULA DÉC
CIMA QUART
TA – DO FOR
RO
CLÁ
em o Foro da
a Cidade de ITAPETINGA, Estado da Bahia,
B
que prrevalecerá sob
bre qualquer outro, por mais
m
As partes elege
ndas do prese
ente Contrato.
privvilegiado que seja, para diriimir quaisquerr dúvidas oriun
E, assim
m, por estarem
m justas e co
ontratadas, firm
mam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma
a na
pre
esença das tesstemunhas que subscrevem
m depois de lido e achado co
onforme.
Vitória da Conquista - BA, __ de __
__________ de
d 2017.
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PAU
ULO ROBERT
TO PINTO SA
ANTOS
R
REITOR
DA CONTRATAN
C
NTE

XXX
XX
REPRES
SENTANTE D
DO CONTRAT
TADA

TESTEMUNHAS
S:
01._________
___________
__________
__________
___
PF nº
CP
02
2. _________
__________
___________
__________
___
CP
PF nº
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