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APRESENTAÇÃO 
 
 
Em 27 de abril de 2000, através do Decreto N°. 7.795/00, o Governo do Estado da 
Bahia instituiu o QUALIOP - Programa da Qualidade das Obras Públicas da Bahia, que 
busca a otimização da qualidade dos materiais, componentes, sistemas construtivos, 
projetos e obras nos empreendimentos públicos. 
 
O Programa tem por base o estabelecimento de acordos setoriais com os segmentos 
da construção civil no Estado, sendo o primeiro acordo, firmado entre o Governo do 
Estado, o SINDUSCON-BA (Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia) 
e SINAENCO-BA (Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia 
Consultiva – Seção Regional Bahia).  
 
Os trabalhos efetuados pelas partes integrantes desse acordo, por meio do Comitê de 
Coordenação Geral - Construtoras, resultaram em dois documentos denominados 
Programa Setorial da Qualidade para Obras de Edificações Públicas e Habitações e 
Programa Setorial da Qualidade para Obras Rodoviárias. Esses documentos contêm 
diagnóstico detalhado dos setores em questão e apontam também os fatores críticos a 
serem solucionados na busca dos objetivos do QUALIOP. Dentre estes fatores, comum 
aos dois programas setoriais, está a adoção de Edital Padrão para Licitação de Obras 
e Serviços de Engenharia, nas modalidades Concorrência Pública e Tomada de Preço. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Com o objetivo de aprimorar, racionalizar e uniformizar os procedimentos licitatórios 
utilizados pelos diversos Órgãos Contratantes da Administração Pública Estadual, o 
presente documento contempla a formulação de Edital Padrão para Licitação nas 
modalidades de Concorrência Pública e Tomada de Preço.  
 
2. METODOLOGIA 
 
Na formulação do referido edital foram identificados os fatores críticos em relação à 
legislação que rege os procedimentos licitatórios, analisando os diversos editais 
adotados atualmente pelos Órgãos contratantes, inclusive de outras procedências. 
Foram avaliadas as diversas estruturas dos editais existentes e observadas as 
compatibilidades e ou incompatibilidades com os requisitos de habilitação jurídica, 
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira requeridas dos interessados 
em participar de licitações realizadas pela Administração Pública Estadual. 
 
Na primeira versão do Edital Padrão foram contemplados todos os requisitos conforme 
dispõe o Art. 30 da Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui norma 
para licitações e contratos da administração pública, bem como a hierarquia de 
apresentação dos mesmos, como consta do Art. 40 da citada Lei.  
 
Esta Revisão 01 do Edital Padrão instituído no Estado da Bahia em 12 de junho de 
2003 contempla as inovações da Lei 9.433 de 01 de março de 2005, a nova Lei de 
Licitações do Estado da Bahia e do Decreto 9.534 – Termos de Referência para a 
Elaboração de Editais de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia e o parecer da 
Procuradoria Geral do Estado nº PGE2005118267 de 07 de Outubro de 2005. Destacamos 
que sobre esta Revisão 01, ainda não foram incorporadas as sugestões anteriores, 
propostas no final de 2004 pelos órgãos contratantes, bem como as sugestões de 
alteração propostas pelas entidades representantes da Cadeia Produtiva. Tais 
alterações quando aprovadas pelo COGER e pela Comissão Coordenadora serão 
incorporadas em uma nova versão. 
 
3. ESTRUTURA DOS EDITAIS 
 
Objetivando racionalizar os procedimentos licitatórios e facilitar os trabalhos das 
Comissões de Licitação e dos interessados, optou-se pela formulação de um Edital 
Padrão a ser adotado pelos diversos Órgãos Contratantes do Estado, facilitando os 
trabalhos e reduzindo os custos, tanto para a administração quanto para os 
interessados, nas constantes elaborações e consultas a documentos diferenciados e 
repetitivos, como ocorre atualmente.  
 
As informações de mesma natureza foram dispostas em cada documento pertinente, 
de tal forma que as informações comuns a todo e qualquer “objeto” que se repetem em 
toda Licitação, estejam contempladas em um mesmo documento. Este documento será 
disponibilizado em site, e-mail ou Órgão Central de Licitações do Estado. 



 6

 
As informações específicas de cada “objeto” passam a constar de um documento a ser 
disponibilizado em cada Licitação, e as condições de Licitação (requisitos legais e de 
natureza técnica econômica e financeira) e de contratação (obrigações do contratante e 
da contratada, fiscalização, recebimento de obras, etc.) estariam em dois outros 
documentos, também integrantes do edital. 
 
Assim, as Licitantes teriam acesso aos requisitos gerais de qualquer Licitação e 
somente viriam a adquirir os editais e a documentação completa integrante do mesmo, 
na medida do seu interesse e qualificação para participar, evitando efetuar despesas e 
trabalhos desnecessários, o mesmo se aplicando ao Órgão Licitador, naqueles casos 
em que o interessado não esteja em condições de participar. 
 
Desta forma, foram elaborados os documentos que compõem o Edital Padrão de 
Licitação, identificados como: Condições Específicas de Licitação, Condições Gerais de 
Licitação e Condições Gerais de Contratação. 
 
3.1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE LICITAÇÃO - ANEXO 1 
 
Compreende os requisitos que estabelecem o objeto e regime de execução, prazos, 
sanções e inadimplência, local, data e horário de realização da Licitação e 
esclarecimentos, condições de participação e habilitação, critérios de julgamento, 
dotação orçamentária, medições, pagamento, reajustamento e orçamento estimado.   
 
3.2. CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO - ANEXO 2 
 
Compreende os requisitos de participação e habilitação estabelecidos em Lei que 
integram obrigatoriamente todo e qualquer edital, forma de apresentação das 
propostas, procedimentos e julgamento, recursos administrativos e condições para 
assinatura do contrato, mora e ou inadimplemento.  
 
3.3. CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO - ANEXO 3 
 
Compreende o prazo de execução do contrato, obrigações da contratada, penalidades, 
pagamento, reajustamento, acréscimo ou supressão de serviços, garantias, 
fiscalização, rescisão e recebimento do objeto contratado.  
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Os Órgãos Contratantes da Administração Pública estadual já vinham praticando o 
Edital Padrão desde junho de 2003, o que proporcionou uma interpretação mais 
uniforme pelas partes interessadas, evitando retrabalhos e custos, além de eventuais 
protestos por parte das Licitantes.  
 
Tendo em vista a nova legislação em vigência no Estado da Bahia, o Edital Padrão foi 
revisado com a inserção das adequações necessárias.         
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Desta forma, acreditamos que os Órgãos Contratantes poderão prosseguir licitando 
obras e serviços de engenharia em consonância à Legislação e em sintonia com os 
objetivos do Programa da Qualidade das Obras Públicas da Bahia, promovendo a 
melhoria da qualidade, atendendo os princípios da eficiência do serviço público.                  
 
 
Salvador, 20 de dezembro de 2005. 
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 9

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
CONDICÕES ESPECÍFICAS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES TOMADA DE 

PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA [ NOME DA SECRETARIA ] 

[NOME DO ÓRGÃO LICITADOR] 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. [ NÚMERO SEQUENCIAL / ANO DA LICITAÇÃO ] 
[ MODALIDADE DE LICITAÇÃO ] Nº. [ NÚMERO SEQUENCIAL / ANO DESTA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO ] 
 
A(O) [NOME DO ÓRGÃO LICITADOR] doravante denominado [SIGLA DO ÓRGÃO 
LICITADOR], sendo interessado o(a) [SETOR DO ÓRGÃO LICITADOR] torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação sob a modalidade 
[MODALIDADE DE LICITAÇÃO], do tipo menor preço, pelo regime de execução de 
empreitada a [PREÇOS UNITÁRIOS / PREÇO GLOBAL], processada nos termos e 
condições fixados neste Edital e seus Anexos, inclusive as Condições Gerais de Licitação e 
Contratação aprovadas pela legislação estadual específica, que poderão ser adquiridas na 
Sede do Órgão Licitador [ENDEREÇO DO ÓRGÃO LICITADOR] e sob a regência da Lei 
Estadual nº 9.433 de 01 de março de 2005 e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do 
Decreto Estadual nº 9.532/05, do Decreto Estadual nº 7.795/00 e do parecer da 
Procuradoria Geral do Estado nº PGE2005118267 de 07 de Outubro de 2005. 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE LICITAÇÃO 

 
1a  CONDIÇÃO: OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

1.1 Execução completa e perfeita, sob regime de empreitada a [PREÇOS UNITÁRIOS / 
PREÇO GLOBAL] da OBRA / SERVIÇO DE [CARACTERIZAR A OBRA / SERVIÇO], 
localizada no Município de [NOME DO MUNICÍPIO, LOCALIDADE, BAIRRO, RUA / 
RODOVIA], no Estado da Bahia, conforme definido nos elementos técnicos constantes do 
Anexo IV deste Edital. 

 
2a CONDIÇÃO:   PRAZOS 
 

2.1 O prazo máximo para a execução das obras / serviços objeto deste Edital é de [PRAZO] 
[(PRAZO POR EXTENSO)] dias, iniciando-se a contagem 7 (sete) dias após a data de 
assinatura e entrega formal, à Licitante vencedora, da Ordem de Serviço expedida pela(o) 
[NOME DO ÓRGÃO LICITADOR]. 

 
2.2 O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, da data de abertura da 
Licitação. 
 
2.3 O prazo para a assinatura do contrato será de [PRAZO] [PRAZO POR EXTENSO] dias 
da convocação do adjudicatário. 
 
2.4 Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário. 

 
3a CONDIÇÃO: SANÇÕES / INADIMPLÊNCIA 
 

3.1 As sanções para os casos de inadimplência estão definidas nas Condições Gerais de 
Contratação. 

 
4a CONDIÇÃO: DATA, LOCAL, HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO E 
ESCLARECIMENTOS 

4.1 A Licitação será realizada no dia [DIA] às [HORÁRIO] horas, na(o) [LOCAL 
ESPECÍFICO], situada na(o) [ENDEREÇO]. 
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4.1.1. Na eventualidade da não realização da Licitação na data aprazada, será 
marcada nova data e hora, utilizando-se dos mesmos procedimentos da divulgação 
anterior, além de comunicação aos adquirentes do edital. 

   
4.2 Quaisquer esclarecimentos referentes à presente Licitação poderão ser obtidos no 
horário das [HORÁRIO] às [HORÁRIO] horas, na(o) [LOCAL ESPECÍFICO], através do(s) 
telefone(s) (71) [NÚMERO(S)], do(s) fax(es) (71) [NÚMERO(S)] ou ainda através do e-mail 
da Comissão de Licitação[E-MAIL ESPECÍFICO]. 

 
4.3.  Todas as dúvidas deverão ser comunicadas por escrito, diretamente à (ao) [NOME DO 
ÓRGÃO LICITADOR], no endereço constante deste Edital, até [DIA / MÊS / ANO]; 
 
4.4.  A(O) [NOME DO ÓRGÃO LICITADOR] disponibilizará as respostas às dúvidas 
suscitadas, em sua sede, mediante afixação dos esclarecimentos no seu Quadro de Avisos 
e, concomitantemente, as encaminhará aos interessados que já houverem adquirido este 
Edital, mediante fax ou meio eletrônico, até [DIA / MÊS / ANO], tornando-os públicos, para 
conhecimento de todos os cidadãos. 

 
5a CONDIÇÃO: LOCAL ONDE PODERÃO SER OBTIDOS OS DOCUMENTOS DA 
LICITAÇÃO 
 

5.1 Este Edital com seus Anexos, poderá ser obtido mediante pagamento de R$ [VALOR] 
[(VALOR POR EXTENSO EM REAIS)], correspondentes ao custo de reprodução, a ser 
efetuado diretamente na(o) [LOCAL ESPECÍFICO], através de cheque nominal a(o) [NOME 
DO ÓRGÃO LICITADOR], depósito bancário ou dinheiro, quando houver tesouraria no 
Órgão. 
 
5.2 Os elementos técnicos estarão disponíveis às Licitantes na(o) [LOCAL ESPECÍFICO]. 
 
5.3 O horário para autenticação dos documentos pela Comissão de Licitação, quando 
necessário, será das [HORÁRIO] às [HORÁRIO] horas diariamente, até 02 (dois) dias úteis 
antes da realização da Licitação. 

 
6a CONDIÇÃO: REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO E DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICOS. 

 
6.1 DECLARAÇÃO DE VISITA da Licitante ao local de execução das obras / serviços a 
serem executados, declarando que vistoriou e que conhece plenamente as condições locais 
de execução dos trabalhos. 
 
6.2 ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO, ou outro documento equivalente conforme 
especificado no Anexo “B” das Condições Gerais de Licitação deste edital, vinculado, no 
mínimo, à fase do Programa de Qualidade das Obras Públicas da Bahia - QUALIOP, 
compreendida pelo Nível [NÍVEL], do Programa Setorial da Qualidade – Setor 
CONSTRUTORAS - [SETOR ESPECÍFICO], no escopo [ESCOPO]. 
 
6.3 Comprovação de aptidão para desempenho do profissional, conforme item 2, do título 
“III”, da Cláusula 4a: Habilitação, das Condições Gerais de Licitação, para os seguintes itens 
de relevância [DEFINIR ITENS DE SERVIÇOS] .  
 
6.3.1 Para efeito de julgamento, a Licitante deverá referenciar obrigatoriamente e 
claramente nos atestados apresentados, os itens comprobatórios da aptidão requerida. 
 
6.4 Quando aplicável, comprovação de aptidão para desempenho da Licitante, de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da Licitação, conforme item 3, do 
título “III”, da Cláusula 4a: Habilitação, das Condições Gerais de Licitação, de ter executado 
os seguintes serviços e quantitativos [DEFINIR ITENS DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS]. 
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6.5 Disponibilização para a execução da obra / serviço, do equipamento mínimo exigido 
constante do Anexo IX da 13a Condição: Disposições Finais, das Condições 
Específicas de Licitação deste Edital. 
 
6.6 Comprovação de que a Licitante possui patrimônio líquido de, no mínimo, R$ [VALOR] 
[(VALOR POR EXTENSO EM REAIS)]. 
 
6.7 Apresentação do Certificado de Registro Cadastral / CRC, expedido pela SAEB, 
contendo habilitação para os códigos [CÓDIGOS]. 
 

6.7.1 Essa apresentação é obrigatória para a modalidade Tomada de Preços e 
facultativa para uma Concorrência Pública, conforme estabelecido no item 3.3 da 
Cláusula 4ª - Habilitação das “Condições Gerais de Licitação”.  

 
6.8 Não serão aceitas propostas de: 

 
a) Empresa entre cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros 

de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócios, 
figure quem seja funcionário, empregado ou ocupante de cargo 
comissionado do Órgão, ou que tenha sido indicada, nesta mesma 
Licitação, como sub-contratada, quando permitida a sub-contratação, de 
outra Licitante, de acordo com os Art. 18 e Art. 207 da Lei Estadual 
9.433/05; 

b) Empresa que seja considerada suspensa e/ou inidônea, por qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Estadual, ou que 
esteja em processo de recuperação judicial ou com falência decretada, de 
acordo com os, Art. 195 e Art. 200 da Lei Estadual 9.433/05. 

  
6.9 Garantia de participação, conforme estabelecido no item 1.12 das Condições Gerais 
de Licitação, Anexo 2 deste edital, no valor de R$ [VALOR] [(VALOR POR EXTENSO 
EM REAIS)] (discriminar por lote se for o caso). 
 

7a CONDIÇÃO: CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
 

7.1 As condições para julgamento das propostas estão definidas nas Condições Gerais de 
Licitação. 

 
8a CONDIÇÃO: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

8.1 A despesa com a futura contratação correrá à conta do orçamento vigente da(o) [NOME 
DO ÓRGÃO LICITADOR] : PROJETO – [CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO] ; 
ELEMENTO DE DESPESA – [CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA].; 
FONTE – [CARACTERIZAÇÃO DA FONTE]. 

 
9a CONDIÇÃO: MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
 

9.1 As medições e pagamentos serão efetuados conforme definido nas Condições Gerais de 
Contratação. 

 
10a CONDIÇÃO: CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 

10.1 Os critérios para reajustamento estão definidos nas Condições Gerais de Contratação, 
sendo adotado o Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, coluna (s) 
[COLUNA(S) SETORIAL(IS) DEFINIDA(S) PELO ORGÃO], apurado e divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV.  
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11a CONDIÇÃO: ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

11.1 O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários para a obra / 
serviço objeto da presente Licitação é de R$ [VALOR] [(VALOR POR EXTENSO EM 
REAIS)], conforme Anexo V da 13a Condição: Disposições Finais, das Condições 
Específicas de Licitação deste Edital, de acordo com o item 1.5 do Termo de Referência 
Para Elaboração de Editais de Licitação de Obras e  
Serviços de Engenharia, Anexo Único do Decreto 9.534/05. 
 

12a CONDIÇÃO: SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 
 
12.1 [SERÁ OU NÃO SERÁ] permitida a participação de empresas na forma de consórcio. 

 
12.1.1 A participação em consórcio, quando permitida, dar-se-á conforme estabelecido no 
item 1.4, da Cláusula 1a: Requisitos de Participação, das Condições Gerais de Licitação. 
 
12.2 [SERÁ OU NÃO SERÁ] permitida a sub-contratação de serviços especializados. 
 
12.2.1 A sub-contratação dos serviços especializados de [IDENTIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS], dar-se-á conforme estabelecido no item 1.5, da Cláusula 1a: Requisitos de 
Participação, das Condições Gerais de Licitação e itens 2.19 e 2.20, da Cláusula 2a: 
Obrigações da Contratada, das Condições Gerais de Contratação. 
 
12.3 [SERÁ OU NÃO SERÁ] obrigação da Licitante, na condição de contratada, a obtenção 
de Alvará de Construção e/ou Habite-se. 

 
13 a CONDIÇÃO: DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1 Integram as Condições Específicas de Licitação do presente Edital, como se nele 
estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

Anexo I - Condições Gerais de Licitação; 
Anexo II - Condições Gerais de Contratação; 
Anexo III - Escopo de Serviços e Obras do Edital; 
Anexo IV - Elementos técnicos, projetos e especificações; 
Anexo V - Orçamento Estimado com Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários; 
Anexo VI - Minuta de Contrato; 
Anexo VII - Termos de Compromisso aplicáveis; 
Anexo VIII - Modelos Fornecidos; 
Anexo IX - Equipamentos Mínimos Exigidos para a Execução da Obra. 
Anexo X - Declaração relativa à legislação do menor 
Anexo XI - Termo de referência – atestados operacionais 
Anexo XII [DEMAIS DOCUMENTOS OU REQUISITOS DEFINIDOS PELO ÓRGÃO] 

 
Salvador, [DATA POR EXTENSO] 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
CONDICÕES GERAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES TOMADA DE PREÇO E 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

CLÁUSULA 1a: REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
1.1 As condições estabelecidas por este documento aplicar-se-ão às 
modalidades Tomada de Preço e Concorrência Pública, com base nas 
definições contidas na Lei Estadual nº 9.433 de 01 de Março de 2005 e da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Estadual nº 9.534/05, do Decreto Estadual 
nº 7.795/00 e parecer da Procuradoria Geral do Estado nº PGE2005118267 de 07 de 
Outubro de 2005. 
 
1.2 A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas 
Licitantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, que passarão a 
integrar o contrato como se transcrito, com lastro na legislação referida no 
preâmbulo da Licitação, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer 
hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento 
licitatório e execução do contrato, inclusive a aceitação expressa das exigências 
de qualificação do Programa de Qualidade das Obras Públicas da Bahia – 
QUALIOP, com base nos respectivos Acordos Setoriais celebrados, envolvendo 
os serviços de toda natureza, materiais e componentes. 
 
1.3 Somente poderão participar da Licitação empresas legalmente constituídas e 
estabelecidas, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e 
que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do Edital. 

 
1.4 Quando admitida a participação em consórcio, será exigido o atendimento ao 
disposto na Lei Estadual nº 9.433/05, Art. 105 e seus Incisos, e a comprovação de 
participação no Programa de Qualidade das Obras Públicas da Bahia - QUALIOP, 
de todas as empresas consorciadas, conforme disposto no item 8, do título “III”, da 
Cláusula 4a: Habilitação.   
 
1.5 Quando permitida a sub-contratação de serviços especializados, a atestação 
técnica do sub-contratado anexada à proposta, substituirá a da Licitante. Neste 
caso haverá formal compromisso do sub-contratado que o mesmo executará a 
parcela do serviço para a qual ele está fornecendo a atestação técnica. 
 
1.6 Não poderão participar da Licitação, empresas, inclusive sub-contratadas, que 
tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Estadual ou que estejam em 
recuperação judicial ou com falência decretada. 
 
1.7 Não poderá participar, ainda, da Licitação, direta ou indiretamente: 

 
1.7.1 O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
1.7.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 
do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
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integralizado com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub-
contratado, exceção feita ao contemplado pelo § 1º do Art. 18º. da Lei 
Estadual 9.433/05; 
 
1.7.3 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela Licitação; 
 
1.7.4 Para cumprimento do disposto acima, considera–se participação indireta 
a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto e a Licitante. 
 

1.8 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 
(uma) empresa na presente Licitação. 

 
1.9 Quaisquer esclarecimentos referentes à Licitação poderão ser obtidos no 
horário do expediente do Órgão, através dos telefones, fax ou ainda no e-mail da 
Comissão de Licitação, referidos nas Condições Específicas de Licitação do 
Edital. 
 
1.10 As Licitantes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder a 
verificação e comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, 
observando que: 

 
1.10.1  A planilha orçamentária fornecida não poderá ter os seus quantitativos 
alterados sem prévia autorização do Órgão Licitador; 
 
1.10.2  Todas as dúvidas deverão ser comunicadas por escrito, diretamente 
ao Órgão Licitador, no endereço constante do preâmbulo do Edital, até a data 
referida nas Condições Específicas de Licitação do Edital; 
 
1.10.3  O Órgão Licitador enviará as respostas às dúvidas suscitadas a todos 
as Licitantes, através de circular, mediante fax ou meio eletrônico, até a data 
referida nas Condições Específicas de Licitação do Edital, tornando-as 
públicas, para conhecimento de todos os cidadãos, mediante afixação dos 
esclarecimentos no seu quadro de avisos; 
 
1.10.4  A não apresentação de dúvidas, implicará na tácita aceitação dos 
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a qualquer 
reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas nos 
referidos elementos. 

         
1.11 As Licitantes deverão assumir todos os custos associados à elaboração 
de suas propostas, não lhes assistindo nenhuma indenização pela aquisição 
dos elementos necessários à organização e apresentação das propostas.  

 
1.11.1 No caso de revogação ou anulação da Licitação, a Licitante terá 
direito ao novo edital sem ônus.  

  
1.12 Quando definida a exigência de garantia de participação, a Licitante 
deverá, obrigatoriamente, efetuá-la no valor especificado no item 6.8 das 
Condições Específicas de Licitação deste edital, até o limite de 1% (um por 
cento) do valor do orçamento estimado da Licitação ou de cada lote de serviço, 
se o objeto da Licitação for desdobrado em lotes, sendo admitidas quaisquer 
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das modalidades previstas no § 1º, Art. 136 da Lei Estadual nº 9.433/05, com 
vigência não inferior à da validade da proposta. A respectiva documentação, no 
original, deverá ser apresentada no ENVELOPE No 02 – HABILITAÇÃO, 
juntamente com aquelas relativas à qualificação econômico-financeira. A 
critério de cada órgão, a Comissão de Licitação emitirá o comprovante de 
recebimento da prestação da garantia de participação da Licitante.  

 
1.12.1  A garantia prestada sob a forma de FIANÇA BANCÁRIA, 
obrigatoriamente, conterá o reconhecimento da(s) firma(s) do(s) 
signatário(s) conforme determinado pela Portaria nº 79 de 04/02/97, da 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, exceto as cartas de fiança 
bancária com assinatura eletrônica digital, conforme regulamentado pelo 
Banco Central do Brasil. 
 

 
1.13 Deverão ser aplicadas as penalidades na forma do disposto nos Artigos 186 
a 191 da Lei 9.433/05, observados os limites previstos na legislação estadual 
específica. 

 
CLÁUSULA 2a: APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

2.1  Os documentos correspondentes às fases de PROPOSTA DE PREÇOS e 
HABILITAÇÃO, depois de ordenados na seqüência estabelecida neste Edital, 
serão apresentados devidamente encadernados, em 02 (dois) envelopes 
lacrados, os quais deverão conter no anverso: 
 

2.1.1  Número da modalidade e objeto; 
 
2.1.2  Razão Social e endereço da Licitante; 
 
2.1.3  Identificação dos envelopes: 
 

- ENVELOPE No 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
- ENVELOPE No 02 – HABILITAÇÃO 

 
2.2 A colocação de documento(s) de um envelope em outro, acarretará a 
inabilitação ou desclassificação da Licitante. 

 
CLÁUSULA 3a: PROPOSTA DE PREÇOS 
 

3.1 Os elementos do ENVELOPE No 01, encabeçados por índice relacionando 
todos os documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentados em 
02 (duas) vias, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas ou rasuras, 
na forma de original ou cópia autenticada, obedecida a seguinte ordem: 
 

3.1.1 Carta Proposta, datilografada ou impressa, expressando: 
                     

a) Número da Licitação e o Objeto da mesma; 
b) Multiplicador único “K” proposto, em algarismo e por extenso, com 

duas casas decimais; 
c) Prazo de execução das obras / serviços, em algarismos e por 
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extenso; 
d) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da 

realização da Licitação. 
3.1.2  Cronograma Físico-Financeiro, conforme o modelo anexo, detalhado, 
em parcelas mensais, contendo valores simples e acumulados, totalizados 
horizontal e verticalmente, por etapas de serviços, ficando reservado ao 
Órgão Licitador o direito de proceder às alterações que julgar convenientes no 
decorrer da execução das obras e serviços de engenharia. 
 
3.1.3  Declaração de que vistoriou e de que conhece plenamente as 
condições do local das obras / serviços que integram o objeto desta Licitação 
e de que nos preços unitários propostos, decorrentes da aplicação do 
multiplicador único “K” sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo 
Órgão Licitador, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e, 
quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto 
deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela 
Contratante. 

 
3.2 Proposta de multiplicador único “K”, que incidirá linearmente (mesmo “K”) em 
todos os preços unitários dos serviços constantes da planilha de preços unitários, 
do Anexo V da 13a Condição: Disposições Finais, das Condições Específicas de 
Licitação deste Edital. Será desclassificada a proposta que contiver multiplicador 
“K” superior a 1,10 (um, vírgula dez), limitado a duas casas decimais, sendo que 
se o produto resultar em dízima periódica, ficam desprezadas as demais casas 
decimais. 

 
3.3  A empresa vencedora e adjudicatária da Licitação ficará obrigada a entregar à 
Comissão de Licitação, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, a contar do 
dia seguinte ao da publicação da homologação da Licitação, como condição 
obrigatória para assinatura do Contrato, os seguintes documentos: 

 
3.3.1 Declaração aquiescendo com as composições de preços da planilha 
gerada pelo Órgão Licitador elaborada e disponibilizada conforme o Inciso I 
do item 1.5 do Termo de Referência para a elaboração de editais de Licitação, 
Anexo Único do Decreto 9.534/05, com base no multiplicador “K” proposto, ou 
apresentação da composição de preços unitários de todos os serviços 
constantes das planilhas orçamentárias geradas pelo Órgão Licitador, já 
acrescidas do multiplicador único “K” proposto, conforme previsto no item 
anterior, detalhando materiais, equipamentos e mão-de-obra com seus 
respectivos índices, contendo os encargos sociais, encargos intersindicais e o 
B.D.I. utilizados, conforme Inciso IV do item 1.5 do Termo de Referência para 
a elaboração de editais de Licitação, Anexo Único do Decreto 9.534/05. 

 
3.3.2 Composição detalhada dos encargos sociais, encargos intersindicais e 
do B.D.I. utilizados na composição dos preços unitários. 

 
3.4 Serviços Extras 
 

3.4.1 Os preços unitários das obras ou serviços que não forem contemplados no 
contrato serão obtidos multiplicando-se o fator “K” proposto pela empresa, pelo 
preço de Referência da Tabela adotada pelo órgão, indicada nas Condições 
Específicas de Licitação, nas mesmas bases vigentes na época da Licitação, 
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nos termos do Inciso I do item 2.1.3 do Termo de Referência para a elaboração 
de editais de Licitação, Anexo Único do Decreto 9.534/05. 

 
3.4.2 Não existindo preço de referência, será ele fixado mediante acordo entre 
as partes, conforme Artigo 143, Inciso II, § 2º da Lei 9.433/05. 

 
3.4.3 As tabelas de preço adotadas como referência deverão estar indicadas no 
Edital. 

 
CLÁUSULA 4a: HABILITAÇÃO 
 

4.1  O ENVELOPE No 02 conterá os documentos a seguir relacionados, em uma 
única via, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas ou rasuras, 
encabeçados por índice relacionando os mesmos e as folhas em que se encontram. 

 
4.2 Os documentos do ENVELOPE No 02 deverão ser apresentados no original, ou 
por qualquer processo de cópia, reprográfica, autenticada, ou publicação em Órgão 
da Imprensa Oficial, podendo a Comissão, ainda, solicitar a exibição dos originais 
para conferência. Não serão efetuadas autenticações durante a sessão. 

 
4.2.1 No caso de autenticação de documentos pela Comissão de Licitação, as 
Licitantes deverão apresentar os documentos para o citado fim até 2 (dois) 
dias úteis antes da data para a realização da Licitação, no mesmo local e 
horário definidos nos itens 4.2 e 5.3 das Condições Específicas do Edital. 

 
4.3 Os participantes de Licitação na modalidade Concorrência Pública poderão 
apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria de 
Administração do Estado da Bahia – SAEB, dentro do prazo de sua validade, o qual 
substituirá os documentos exigidos nos itens 1 a 4 do título “I” e nos itens 1 e 2 do 
título “II”, exclusivamente, devendo as Licitantes apresentar o restante da 
documentação exigida. 

 
4.4 Os participantes de Licitação na modalidade Tomada de Preços comprovarão 
sua inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado da Bahia através 
do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria de 
Administração do Estado da Bahia – SAEB, dentro do prazo de sua validade, o qual 
substituirá os documentos exigidos nos itens 1 a 4 do título “I” e nos itens 1 e 2 do 
título “II”, exclusivamente, devendo as Licitantes apresentar o restante da 
documentação exigida. 

  
4.5 Não serão admitidos registros cadastrais de outros Órgãos ou entidades da 
Administração Pública, salvo aqueles cuja excepcionalidade esteja expressa na 12a. 
Condição das Condições Específicas de Licitação. 

 
I. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

          
1. Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 
2. Certidão simplificada de arquivamento ou formulário de registro de 
empresário individual na Junta Comercial, no caso de firma individual; 

3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e, especificamente, 
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no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
e posse de seus administradores; 
4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
exigir. 

 
II. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

 
1.  Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas. 
2.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
3.  Prova de regularidade para com as Fazendas Federal - Certidão 
Negativa de Tributos (CNT) e Certidão Negativa da Dívida Ativa (CNDA), 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante ou outra 
equivalente, na forma de lei. 
4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) a ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

4.1 - A prova de regularidade relativa à Seguridade Social deverá 
ser feita através de apresentação da C.N.D. - Certidão Negativa de 
Débito, em original ou cópia da frente e do verso, devidamente 
autenticada ou original emitido pelo órgão via Internet. 
 
4.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço deverá ser feita através da apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS – C.R.F., em original ou 
cópia devidamente autenticada ou original emitido pelo órgão via 
Internet. 

 
III.  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
1. Certidão do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CREA) acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus 
responsáveis técnicos; 

 
1.1 Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado da 
Bahia, deverá apresentar o registro do CREA do estado de origem, 
ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA – 
BA, antes da assinatura do contrato. 

 
2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
Licitação, de acordo com as condições estabelecidas no Anexo “A” destas 
Condições Gerais de Licitação; 
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2.1 A exigência da comprovação de aptidão será feita por 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em nome da empresa ou de seus responsáveis técnicos 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico - CAT. 
 
2.2 A pertinência e compatibilidade para comprovação da 
capacidade técnica, serão aferidas em razão do conteúdo técnico 
da experiência anterior da Licitante, de acordo com item 2.2.3.3, 
do Termo de Referência para a Elaboração de Editais de 
Licitações de Obras e Serviços de Engenharia, Anexo Único do 
Decreto 9.534/05.  
 
2.3 Como comprovação de capacidade técnica, será aceita a 
indicação da Licitante de que possui em seu quadro, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica para a execução de obra ou serviço 
de características semelhantes aos do objeto da Licitação, 
limitadas estas, exclusivamente, às parcelas de maior relevância 
técnica e de valor significativo definidas no instrumento 
convocatório. 

 

2.4 A comprovação de que a equipe técnica apresentada na 
proposta pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através 
de uma das seguintes formas: 
 
a) Carteira de Trabalho; 
b) Certidão do CREA; 
c) Contrato social; 
d) Contrato de prestação de serviços; 
e) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 
f) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade 
técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o 
quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser 
a esta adjudicado. 
 

3. Quando exigível, comprovação de capacidade técnico-operacional da 
Licitante, conforme definido no Anexo “A” - Termo de Referência para 
Exigência de Atestados em Licitações de obras e Serviços de Engenharia. 

 
4. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da Licitação; 
 

4.1 As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado serão 
atendidas mediante a apresentação de relação explícita e 
declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, 
vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e de 
localização prévia. 
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5. Qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

 
5.1 A qualificação da equipe técnica deverá ser feita com 
apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT de cada um 
dos seus membros, bem como dos respectivos currículos 
profissionais devidamente assinados, acompanhados de 
declaração do profissional autorizando a empresa a incluí-lo na 
equipe, firmada com data posterior à publicação do edital, e 
comprovação de regularidade junto ao CREA para os profissionais 
que assim a legislação exigir. 

 

5.2 Somente será admitida a substituição de algum membro da 
equipe técnica, no curso da execução do contrato, por outro 
profissional de comprovada experiência equivalente ou superior, e 
desde que previamente aprovado pela Administração. 

 

6. Declaração da Licitante de que recebeu os documentos relacionados nas 
Condições Específicas de Licitação deste edital, firmada por seu 
representante legal e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da Licitação. 
 

7. Quando exigida a metodologia de execução para obras ou serviços de 
grande vulto e alta complexidade técnica, nos termos da Lei Estadual 
9.433/05, a empresa Licitante deverá indicar o processo de execução do 
objeto licitado, com o detalhamento preciso dos serviços a serem realizados, 
descrevendo, com clareza, as suas diversas fases e abordando os principais 
aspectos, tais como recursos materiais e de pessoal, escolha, aquisição e 
utilização de equipamentos e materiais, que serão necessários e postos à 
disposição, distribuídos cronologicamente, respeitando o prazo previsto para 
conclusão. 

 

 

8. Comprovação de participação no Programa de Qualidade das Obras Públicas 
da Bahia – QUALIOP, através de Atestado(s) de Qualificação ou 
Certificado(s) de Conformidade emitido(s) por OCC(s) Organismo(s) de 
Certificação Credenciado(s) pelo INMETRO e cadastrado(s) no Programa, 
devidamente autenticado(s) pela Secretaria Executiva do QUALIOP, e 
vinculado(s), ao Programa Setorial da Qualidade, escopo, e nível, 
estabelecidos nas Condições Específicas de Licitação do Edital. 

 
As empresas que já possuam Atestados de Qualificação ou Certificados de 
Conformidade do PBQP-H ou de Programas da Qualidade vinculados ao 
PBQP-H, ou Certificados da Norma NBR ISO 9001:2000, outorgados por 
Organismos de Certificação Credenciados pelo INMETRO e cujos escopos 
sejam compatíveis com os escopos do QUALIOP, e cujos sistemas de 
gestão da qualidade atendam aos requisitos do QUALIOP, para 
comprovação de participação no Programa de Qualidade das Obras 
Públicas da Bahia – QUALIOP, deverão realizar o devido processo de 
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compatibilização junto à Secretaria Executiva do QUALIOP, observando a 
disciplina constante do Anexo “B” destas Condições Gerais de Licitação. 

 
9.  No caso de indicação pelas Licitantes de empresas a serem sub-contratadas 

para a realização de serviços especializados, quando permitida a sub-
contratação, comprovação de participação das sub-contratadas no Programa 
de Qualidade das Obras Públicas da Bahia – QUALIOP, através de 
Atestado(s) de Qualificação emitido(s) por OCC(s) Organismo(s) de 
Certificação Credenciado(s) pelo INMETRO e cadastrado(s) no Programa, 
devidamente autenticado(s) pela Secretaria Executiva do QUALIOP, 
comprovando o atendimento aos requisitos referentes ao objeto da sub-
contratação, quando houver Programa Setorial da Qualidade específico 
aprovado para o setor prestador do serviço em questão. 

 
 IV. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 
 

 1. Balanço Patrimonial e outras demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis, apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação 
financeira da Licitante, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 
vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios. A Licitante 
apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço e a Demonstração de 
Resultados, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados 
na Junta Comercial; 

     
2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica da Licitante, com data da expedição ou 
revalidação dos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da Licitação, 
caso o documento não consigne prazo de validade; 
 
3. Declaração expedida pela Corregedoria da Comarca da sede da Licitante, 
especificando os Cartórios Distribuidores competentes para emissão de Certidão 
de pedido de falência e concordata. Fica excluído desta obrigação a Licitante 
cuja sede esteja localizada na Comarca de Salvador, Capital do Estado da 
Bahia, ou cuja certidão já especifique os referidos cartórios. 
 
4. Prova de patrimônio líquido de, no mínimo, o valor estabelecido nas 
Condições Específicas de Licitação deste edital, através de certidão expedida 
pela Junta Comercial, no caso de capital, ou balanço patrimonial e 
demonstração de resultados referidos no item 1 acima, no caso de patrimônio 
liquido.  

 
 5. Declaração, em papel timbrado da Licitante, atestando que os dados 
 referentes a apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo 
 relacionados, foram extraídos do balanço correspondente: 

 
.  Índice de Liquidez Corrente - ILC, maior ou igual a 1,50: 

 

ILC = AC e 
           PC 
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.  Índice de Endividamento Geral - IEG, menor ou igual a 0,60: 

 

IEG = PC + ELP onde: 
   AT 
 

AC= Ativo Circulante 
PC= Passivo Circulante 
ELP= Exigível a Longo Prazo 
AT= Ativo Total 

 
6. O patrimônio líquido mínimo poderá ser atualizado com base no INPC do 
IBGE, ou por outro índice oficial que lhe vier substituir, devendo, neste caso, 
serem apresentados os cálculos devidamente subscritos por um representante 
legal da empresa e pelo contador; 
 
7. Relação dos compromissos assumidos pela Licitante que importem 

diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, nos termos do § 3º, Art. 102, da Lei Estadual nº 9.433/05.  

 
 8. Demonstração, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, 
de que a Licitante possui Disponibilidade Financeira Líquida – DFL, igual ou 
superior ao orçamento oficial da obra / serviço (DFL ≥ orçamento oficial da obra / 
serviço), a qual mede a capacidade que a Licitante possui de contratar com a 
Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula DFL = (10 X PL) -VA, 
onde: 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; 
PL = Patrimônio Líquido; 

VA =  Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em 
andamento ou a iniciar, devidamente comprovados mediante balancete 
analítico. 

 
 9. Quanto à garantia, apresentação da documentação, no original, 
comprobatória de que a  Licitante cumpriu a exigência contida no item 1.12 da 
Cláusula 1a: Requisitos  de Participação. 
 
 

10. Na hipótese de Licitação por lotes, será permitida a demonstração da 
qualificação individualizada para cada lote de interesse da proponente. 
Ofertando a Licitante proposta para mais de um lote, o patrimônio líquido exigido 
será o resultante da soma de tantos quantos forem os lotes ofertados. 
 

V. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À LEGISLAÇÃO DO MENOR 
 
1. Em atendimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal e no Inciso V do Art. 98 da Lei Estadual n°. 9.433/05, declaração de 
“Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores”, conforme modelo 
fornecido – Anexo X da 13a Condição: Disposições Finais, das Condições 
Específicas de Licitação deste Edital, não empregando a Licitante menor de 16 
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(dezesseis) anos, ressalvando, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, sob as penas da lei. 

 
VI. OUTROS DOCUMENTOS 

 
1. Indicação do nome, condição legal, número do CPF e da Carteira de 
Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim 
como o endereço postal e eletrônico, número do telefone e números do 
CNPJ, da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal da Licitante. 
 
2. Indicação do Banco, número da Agência, número da Conta Corrente, no 
qual deverão ser creditados os pagamentos das faturas pelos serviços 
executados. 
 
3 - Outros documentos pertinentes ao Objeto de acordo com a 
especificidade do Órgão Licitador, discriminados na 13ª Condição: 
Disposições Finais, das Condições Específicas de Licitação do Edital. 
 

CLÁUSULA 5a: PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO 
 
5.1. Procedimentos 

5.1.1. O processamento e o julgamento da Licitação obedecerá às disposições dos 
Artigos 78, 91, 92, 93 e 97 da Lei Estadual nº 9.433/05 e do item 2.1.4 do 
Termo de Referência Para Elaboração de Editais de Licitação de Obras e 
Serviços de Engenharia, Anexo Único do Decreto Estadual 9.534/05. 

5.1.2. No dia, horário e local indicados nas Condições Específicas de Licitação do 
Edital, em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada e 
assinada pelas Licitantes presentes, a Comissão de Licitação procederá ao 
recebimento dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇO e de 
HABILITAÇÃO, e procederá a abertura do ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 
DE PREÇOS. 

5.1.3. Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificação de 
todas as empresas Licitantes presentes, não será permitida a participação 
de retardatários; 

5.1.4. Após o início do procedimento licitatório não cabe desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.1.5. A Licitante, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por dirigente, 
por procurador ou pessoa devidamente credenciada, através de instrumento 
público ou particular, escrito e firmado pelo representante legal da mesma, a 
quem sejam outorgados ou conferidos amplos poderes para representá-lo 
em todos os atos e termos da Licitação; 

5.1.6. A representação por instrumento público ou pelo contrato social, quando 
apresentados em cópia reprográfica, obrigatoriamente, deverão estar 
autenticados; 

5.1.7. A representação será acompanhada de documento de identificação emitido 
por Órgão Público; 

5.1.8. Ficará impedido de qualquer manifestação em referência a fatos 
relacionados com a presente Licitação, o portador da Licitante que não 
estiver devidamente credenciado conforme o disposto no item 5.1.5. 
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5.1.9. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelas Licitantes 
presentes e pela Comissão de Licitação; 

5.1.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste 
Edital ou que propuserem o multiplicador único “K” superior ao admitido 
neste Edital, assim como aquelas em que o referido multiplicador não seja 
único para todos os valores propostos. 

5.1.11. Serão desclassificadas as propostas que contenham ofertas de vantagens 
não previstas ou oferecimento de redução sobre a proposta de menor 
multiplicador “K”, não assistindo à Licitante direito a qualquer indenização. 

5.1.12. Serão desclassificadas as propostas que apresentem alternativas de 
projetos e de preço, devendo as Licitantes se limitarem nas suas propostas, 
a única especificação dos serviços proposta no Edital. 

5.1.13. Serão desclassificadas as propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, nos termos previstos no § 3º. do Art. 91 da Lei Estadual nº 
9.433/05, ou consideradas inexeqüíveis, na forma prevista no Art. 97 da retro 
citada Lei.  

5.1.14. A Comissão de Licitação classificará em primeiro lugar a Licitante que 
apresentar o menor “K”, atendendo, assim ao critério de menor preço e fará 
a classificação das demais Licitantes em ordem crescente do valor do 
multiplicador proposto. 

5.1.15. Em seguida, a Comissão de Licitação fará a devolução dos ENVELOPES Nº 
02 – HABILIITAÇÃO, fechados, às Licitantes desclassificados, desde que 
não tenha havido manifestação de intenção de recurso ou após a sua 
denegação. 

5.1.16. Na mesma sessão pública de abertura das propostas de preços, caso não 
tenha havido manifestação de interesse de nenhuma Licitante em recorrer 
das decisões da Comissão de Licitação, ou em outra sessão pública, 
previamente convocada e divulgada mediante aviso às Licitantes, proceder-
se-á a abertura dos ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO das Licitantes 
classificados nos três primeiros lugares, e quantos mais forem necessários.  

5.2. Julgamento: 
5.2.1. No dia, horário e local indicados em aviso previamente divulgado para 

conhecimento das Licitantes, a Comissão de Licitação em sessão pública, 
prosseguirá os trabalhos com a abertura dos ENVELOPES No 2 - 
HABILITAÇÃO, e julgamento da habilitação das Licitantes classificados nos 
três primeiros lugares na etapa anterior. 

5.2.2. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelas Licitantes e pela 
Comissão de acordo com os termos do presente Edital, sendo sumariamente 
inabilitadas as Licitantes que deixarem de apresentar documentos, 
ressalvando-se o disposto no Art. 78, Parágrafo 6º. da Lei Estadual 
9.433/05, ou apresentarem quaisquer documentos de forma irregular ou 
diversa da forma determinada, conforme previstos na Cláusula 4a: 
Habilitação, destas Condições Gerais de Licitação. 

5.2.3. Serão abertos e julgados os ENVELOPES Nº 2 – HABILITAÇÃO, de tantas 
outras Licitantes classificados quantos forem os inabilitados nos termos dos 
item 5.2.2. 

5.2.4. Será considerado vencedor do certame a Licitante que apresentar o menor 
“K” e que seja habilitado, atendendo, assim ao critério de menor preço, 
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fazendo-se a classificação dos demais, em ordem crescente do valor do 
multiplicador proposto, desde que devidamente habilitados.  

5.2.5. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública de julgamento, assinada 
pelas Licitantes presentes e pela Comissão de Licitação. 

5.2.6. No prazo de até 10 (dez) dias após o julgamento, a autoridade competente 
da Administração Superior do Órgão Licitador formalizará a deliberação final 
quanto à homologação do procedimento licitatório e, a adjudicação do seu 
objeto à Licitante vencedora, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

5.2.7. É facultada à Comissão ou a Administração Superior do Órgão Licitador, em 
qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo. 

5.2.8. A análise pela Comissão, dos elementos de cada envelope será efetuada a 
critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reunião 
reservada da Comissão, sendo, neste caso, determinado o dia e a hora da 
próxima reunião, quando serão apreciadas as questões porventura 
levantadas e anunciado o julgamento da Comissão. 

5.2.9. Ao final de cada reunião os membros da Comissão, assim como as 
Licitantes, rubricarão os envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da 
Comissão de Licitação. Ao início da outra reunião, se for caso, será 
verificada a inviolabilidade dos envelopes. 

5.2.10. A Licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos previstos no Art. 
122 da Lei Estadual nº 9.433/05, sem que assista às Licitantes direito a 
qualquer reclamação ou indenização. 

5.2.11. Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade máxima do Órgão 
Licitador desclassificar Licitantes em despacho motivado, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver 
ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
Licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica 
ou administrativa. 

5.2.12. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes 
classificadas forem inabilitadas, a Administração poderá fixar às Licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas ou, 
nova documentação, depois de sanadas as causas referidas no Parágrafo 
3º. do Art. 97 da Lei Estadual nº 9.433/05. 

 
CLÁUSULA 6a:  RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 6.1 Dos atos do Órgão Licitador, decorrentes desta Licitação, cabem recursos, 
 os quais serão formalizados nos termos do Capítulo XII – Das Impugnações, 
 dos Recursos e das Representações, Art. 201 a Art. 204 da Lei Estadual nº 
 9.433/05. 
 
CLÁUSULA 7ª: PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E CONSEQÜÊNCIAS 
DA MORA OU INADIMPLEMENTO. 
 

7.1  O adjudicatário assinará o Contrato com o Órgão Licitador, no prazo 
estipulado no item 2.3 das Condições Específicas de Licitação do Edital, admitida 
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a prorrogação deste prazo a critério do Órgão Licitador, de acordo com o Art. 124 
da Lei Estadual 9.433/05. 
 
7.2 O prazo máximo para assinatura do Contrato será de 30 (trinta) dias a contar 
da publicação da homologação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, pela 
metade do prazo estipulado, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão Licitador, de 
acordo com o Art. 124 da Lei Estadual 9.433/05.  
  
7.3  A Licitante vencedora que deixar de comparecer para assinatura do Contrato, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar de sua convocação, perderá o direito à 
contratação de conformidade com a lei, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação que rege esta Licitação e neste Edital. Este prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão Licitador, de 
acordo com o Art. 184, Inciso VI da Lei Estadual nº 9.433/05.  
 
7.3  Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá o Órgão Licitador 
convocar as Licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços devidamente atualizados, ou revogar a Licitação, 
independentemente das conseqüências previstas no. Art. 184, Inciso VI da Lei 
Estadual nº 9.433/05. 
 
7.4 Este Edital, a proposta da Licitante vencedora, o Parecer da Comissão 
Julgadora e todos os elementos que serviram de base à Licitação, serão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

 
7.5 Sanções administrativas 

 
7.5.1 Deverão ser aplicadas na forma do disposto nos Art. 184 a Art. 200 
da Lei 9.433/05, observados os limites previstos na legislação estadual 
específica. 

 
CLÁUSULA 8ª: DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 8.1 Integra as Condições Gerais de Licitação do presente Edital, como se nele 
estivessem transcritos, os seguintes documentos: 

 
Anexo “A” – Termo de Referência para exigência de Atestados de 
Capacidade Técnico-Operacional de licitações de obras e serviços de 
engenharia 

 
Anexo “B” - Processo compatibilização de Atestados de Qualificação e 
Certificados de Conformidade com os escopos e requisitos do QUALIOP 
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Anexo “A” 

 
Termo de Referência para exigência de Atestados em Licitações de Obras e 
Serviços de Engenharia 
 
 
I - Obras de Edificações, Saneamento e Urbanização 
 

1. Faixas 

1.1 Até o valor equivalente a 1,0 (uma) vez o limite para Tomada de Preços 
estadual, a atestação a ser exigida será a do responsável técnico, conforme 
definido no parágrafo 1º e respectivo Inciso I do Artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

1.2 Acima do valor equivalente a 1,0 (uma) vez o limite para Tomada de Preços 
estadual, além do disposto no item 1.1., será exigida atestação da capacidade 
técnico-operacional, mediante atestados emitidos em nome da empresa, com 
serviços e quantitativos que atendam as parcelas de maior relevância e valor 
significativo, e respectivas quantidades, indicadas nas Condições Específicas de 
Licitação e definidas conforme as disposições deste Anexo. 

2. Cada uma das parcelas relevantes a serem exigidas deverá constar da lista de serviços 
controlados dos respectivos PSQ(s) – Programas Setoriais da Qualidade, aprovados no 
âmbito do Acordo Setorial celebrado entre o Governo do Estado da Bahia, o 
SINDUSCON-BA, o SINAENCO-BA e entidades intervenientes. 

 
3. Tratando-se de serviços especializados, referentes a fundações especiais, contenções, 

estabilização de encostas, sinalização, instalações e montagens, a atestação do sub-
contratado anexada à proposta substituirá a da Licitante. Neste caso, haverá formal 
compromisso do sub-contratado que o mesmo executará a parcela do serviço para a 
qual ele está fornecendo a atestação técnica. 

 
4. Atestados de empresas que passaram por processos de fusão, incorporação e cisão 

serão considerados também como capacidade técnico-operacional da sucessora, desde 
que sejam obedecidos os procedimentos legais, com os respectivos registros cartorários. 

 
5. Em caso de Consórcio, admitir-se-á para efeito de capacidade técnico-operacional, o 

somatório dos atestados das participantes. 
 

6. Visando flexibilizar a comprovação da capacidade técnico-operacional, atestados 
técnicos do profissional, devidamente registrados no CREA, terão validade para os fins 
de comprovação técnico-operacional de uma empresa na qual este profissional seja 
responsável técnico e detenha participação societária ou acionária de pelo menos 33% 
(trinta e três por cento) do capital, desde que esta seja a sua única participação 
societária ou acionária em empresa construtora. 

 
7. As quantidades a serem exigidas poderão ser de até 50% de cada parcela de maior 

relevância e valor significativo, a serem comprovadas pelas empresas através de até 2 
(dois) atestados para cada parcela relevante. 
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II - Construção Pesada (barragens, portos, aeroportos, rodovias e obras de arte 

especiais) 
 
1. Faixas 

1.1. Até o valor equivalente a 1,0 (uma) vez o limite para Tomada de Preços estadual, a 
atestação a ser exigida será a do responsável técnico, conforme definido no parágrafo 
1º e respectivo Inciso I do Artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

1.2. Acima do valor equivalente a 1,0 (uma) vez o limite para Tomada de Preços estadual, 
além do disposto no item 1.1., será exigida atestação da capacidade técnico-
operacional, mediante atestados emitidos em nome da empresa, com serviços e 
quantitativos que atendam as parcelas de maior relevância e valor significativo, e 
respectivas quantidades, indicadas nas Condições Específicas de Licitação e definidas 
conforme as disposições deste Anexo. 

 
2. Cada uma das parcelas relevantes a serem exigidas, deverá constar da lista de serviços 

controlados dos respectivos PSQ(s) – Programas Setoriais da Qualidade, aprovados no 
âmbito do Acordo Setorial celebrado entre o Governo do Estado da Bahia, o SINDUSCON-
BA, o SINAENCO-BA e entidades intervenientes. 
 

3. Tratando-se de serviços especializados, referentes a fundações especiais, contenções, 
estabilização de encostas, sinalização, instalações e montagens, a atestação do sub-
contratado anexada à proposta, substituirá a da Licitante. Neste caso, haverá formal 
compromisso do sub-contratado que o mesmo executará a parcela do serviço para a qual 
ele está fornecendo a atestação técnica. 
 

4. Atestados de empresas que passaram por processos de fusão, incorporação e cisão serão 
considerados também como capacidade técnico-operacional da sucessora, desde que 
sejam obedecidos os procedimentos legais, com os respectivos registros cartorários. 
 

5. Em caso de Consórcio, admitir-se-á para efeito de capacidade técnico operacional, o 
somatório dos atestados das participantes. 

 
6. Os limites das quantidades a serem exigidas serão de até 100% das parcelas de maior 

relevância e valor significativo, comprovadas conjuntamente através de até 2 (dois) 
atestados, ou 70% das quantidades exigidas em um único atestado. 
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Anexo “B” 
 
Processo compatibilização de Atestados de Qualificação e Certificados de 
Conformidade com os Escopos e Requisitos do QUALIOP 

 
A comprovação de participação no Programa de Qualidade das Obras Públicas da 
Bahia – QUALIOP, não se dá apenas com Atestados de Qualificação específicos deste 
Programa. Outros Atestados de Qualificação ou Certificados de Conformidade poderão 
ser aceitos desde que sejam previamente submetidos a um processo de 
compatibilização, atendidas as condições a seguir especificadas.  

 
1. O processo de compatibilização deverá ser encaminhado à Secretaria 

Executiva do QUALIOP através de Organismo de Certificação 
Credenciado, com o qual a empresa interessada mantém contrato, com a 
necessária antecedência.  

 
2. Para o processo de compatibilização, as empresas deverão demonstrar a 

compatibilidade do(s) escopo(s) do(s) sistema(s) de gestão da qualidade 
objeto(s) do(s) Atestado(s) de Qualificação ou Certificado(s) de 
Conformidade a serem compatibilizados, com os escopos e com os 
requisitos estabelecidos, pelo QUALIOP para o sub-setor pretendido, com 
destaque para materiais e serviços controlados. 

 
3. Para os Atestados de Qualificação do SiQ-/PBQP-H, a compatibilidade é 

total com o PSQ / SiQ - Obras de Edificações Públicas e Habitações do 
QUALIOP. Neste caso, o OCC deve enviar o respectivo atestado à 
Secretaria Executiva do QUALIOP, acompanhado de uma 
correspondência solicitando o registro. Esta soLicitação não é submetida 
à Comissão de Qualificação do QUALIOP – C.Q.Q. uma vez que o 
relatório de auditoria já foi submetido ao processo, de acordo com o 
regimento do SiQ/PBQP-H. O atestado PBQP-H é então registrado no 
cadastro do QUALIOP e publicado o seu registro no DOE, concluindo-se 
assim o processo de qualificação. 

 
4. No caso de Certificados de Conformidade do SIAC/PBQP-H, nos escopos 

Edificações, Saneamento e Obras Viárias (Urbanização), a 
compatibilidade com os escopos equivalentes do QUALIOP é total. Neste 
caso, o OCC deve enviar o respectivo certificado à Secretaria Executiva 
do QUALIOP, acompanhado de uma correspondência solicitando o 
registro. Esta soLicitação não é submetida à Comissão de Qualificação 
do QUALIOP – C.Q.Q. uma vez que o relatório de auditoria já foi 
submetido ao processo, de acordo com o regimento do SIAC/PBQP-H. O 
atestado PBQP-H é então registrado no cadastro do QUALIOP e 
publicado o seu registro no DOE, concluindo-se o processo de 
qualificação. 

 
5. Os certificados NBR ISO 9001:2000 ou os atestados de qualificação 

emitidos para outros Programas Setoriais, de outras localidades do país, 
outorgados por Organismos de Certificação credenciados pelo 
INMETRO, cujos escopos de certificação sejam compatíveis com os 
escopos equivalentes do QUALIOP e com os requisitos estabelecidos 
pelo QUALIOP, para o sub-setor pretendido, são aceitos desde que os 
O.C.C. responsáveis pela outorga dos mesmos verifiquem e atestem o 
atendimento aos requisitos específicos, com destaque para aqueles 
referentes a Materiais e Serviços Controlados, Segurança do Trabalho e 
Meio Ambiente, e a Referenciais Tecnológicos (para materiais e 
serviços), cabíveis nos níveis de qualificação ou certificação pretendidos, 
e que o processo seja submetido à Comissão de Qualificação do 
QUALIOP, acompanhado dos seguintes documentos: 
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I. Original do certificado ou atestado; 
 
II. Carta do OCC responsável, atestando a compatibilidade da certificação ou 

atestação, com os requisitos do SiQ/QUALIOP ou SIAC/PBQP-H em qualquer nível, 
para o qual está sendo solicitada a compatibilização. 
 

III. Cópia do relatório de auditoria com as evidências do atendimento dos 
requisitos do SiQ/QUALIOP ou SIAC/PBQP-H, em qualquer nível, para o qual está 
sendo solicitado o registro, concluindo-se o processo de qualificação. 

 
Caso necessária, deve ser realizada auditoria complementar para verificar o 

atendimento aos requisitos específicos, com a apresentação à Comissão de 
Qualificação das evidências de seu perfeito atendimento. 
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ANEXO 3 
CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
CONDICÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO NAS MODALIDADES TOMADA DE 

PREÇO E CONCORRÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
 
CLÁUSULA 1a: PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
1.1 Os contratos deverão ser redigidos atendendo o disposto no Capitulo IX da 
Lei Estadual 9.433/05. 
 
1.2 O prazo máximo para a execução de obras e serviços de engenharia objeto 
deste Edital e o prazo para início de sua contagem são aqueles constantes das 
Condições Específicas de Licitação deste Edital de Licitação. 
 
1.3  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas na 
Lei Estadual no 9.433/05, em seus Art. 141 e 142. 
 
1.4  As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o 
Cronograma Físico-Financeiro aprovado, somente podendo haver alterações nos 
casos previstos no item 1.3 retro. 

 
CLÁUSULA 2a: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

2.1  Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da 
"Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura. 
 
2.2  Manter nesta Capital, no mínimo, um escritório representativo, independente 
do escritório no local da obra / serviço. 
 
2.3  Manter canteiro de obras / serviços com instalações compatíveis, inclusive 
escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a 
observância da legislação pertinente. 
 
2.4  Fornecer e colocar no local das obras / serviços placa de divulgação e 
identificação da mesma, e placa de inauguração, quando for o caso, as quais 
serão confeccionadas de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pela 
Contratante. 
 
2.5  Planejar as obras / serviços de forma a não interferir no andamento normal 
das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno. 
 
2.6  Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser 
necessários, não só para a Licitação e assinatura do Contrato, como também para 
execução das obras / serviços. 
 
2.7  Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de 
recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de 
declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada 
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que 
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as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos 
serviços contratados. 
 
2.8  Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na 
periferia do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de 
todas as medidas e providências visando impedi-las. 
 
2.9  Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências", no qual 
serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade 
dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e 
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das 
partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada, 
em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras / 
serviços. 
 
2.10  Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir 
a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
 
2.11  Arcar, sem ônus para o contratante, com todas as despesas decorrentes de 
eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de 
iluminação. 
 
2.12  Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações 
Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de 
acidentes de trabalho. 
 
2.13  Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam 
ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou 
terceiros, em razão da execução das obras / serviços. 
 
2.14  Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional 
(operários), exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão 
único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as 
atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 
 
2.15  Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, 
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, 
obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias 
de serviços públicos, e o Caderno de Encargos, conforme referido nas Condições 
Específicas de Licitação do Edital, assim como as determinações da Contratante. 
 
2.16 Executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas 
construtivos (ensaios laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas 
Técnicas da ABNT. 
 
2.17 Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de 
fornecedores qualificados no Programa da Qualidade das Obras Públicas da 
Bahia - QUALIOP, quando houver Programa Setorial da Qualidade específico 
aprovado para o setor fornecedor em questão. Neste caso, fica a contratada 
dispensada de executar o controle tecnológico, devendo apresentar cópias 
autenticadas dos Atestados de Qualificação dos respectivos fornecedores.  
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2.18 Na hipótese de utilização de materiais e componentes produzidos no canteiro 
de obras, objeto de Programas Setoriais da Qualidade aprovados, a contratada 
fica obrigada a executar os correspondentes controles tecnológicos, exigidos nas 
normas técnicas da ABNT e nos Programas Setoriais da Qualidade específicos do 
setor. 

 
2.19  Não transferir no todo ou em parte, serviços ou obras objeto do Contrato, 
ressalvadas as sub-contratações de serviços especializados, as quais serão 
previamente submetidas à Contratante para autorização. 

 
2.20 Em sendo autorizada a sub-contratação, utilizar somente empresas 
qualificadas no Programa da Qualidade das Obras Públicas da Bahia - QUALIOP, 
quando houver Programa Setorial da Qualidade específico aprovado para o setor 
prestador do serviço em questão. 
 
2.21 Observar, quando existentes, os Referenciais Técnicos do Programa da 
Qualidade das Obras Públicas da Bahia - QUALIOP, referentes a materiais, 
componentes, sistemas construtivos e execução de serviços. 
 
2.22  Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções 
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, 
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo 
a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções 
somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez 
consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização. 
 
2.23  Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade 
de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à 
Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos 
de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo. 
 
2.24  Manter permanentemente no local das obras / serviços, equipe técnica 
suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada 
indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a Fiscalização, a 
responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com 
poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne 
necessária. 
 
2.25  Manter no local das obras / serviços, além da equipe técnica retro 
mencionada, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, 
assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle 
tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 
 
2.26  Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras / serviços, em 
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os documentos 
comprobatórios do item 2.16.  
 
2.27  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às 
suas expensas, obras / serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de 
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materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às 
especificações. 
 
2.28  Entregar à Contratante, quando da emissão do termo de Recebimento 
Provisório das obras / serviços e vinculado ao pagamento da última parcela, o “As 
Built” correspondente, registrando todas as alterações e complementações 
efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, 
obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante. 
 
2.29  Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes 
públicas. 
 
2.30  Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras / serviços, 
deixando o local totalmente limpo. 
 
2.31  Obter o Alvará de Construção e/ou "Habite-se" da obra, quando indicado no 
item 12.3 das Condições Específicas deste edital e de acordo com a legislação 
local. 
 
2.32 Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias contados do início da obra / serviço, em nome da Contratante, 
cujas apólices serão calculadas sobre o valor global do contrato. 
 

CLÁUSULA 3a: PENALIDADES 
 

3.1  Caso incorra em alguma falta ou ilícito administrativo previsto no Art. 185 da 
Lei Estadual Nº 9.433/05, a Contratada ficará sujeita às penalidades estipuladas 
nos Artigos 186, 194 e 195 da referida lei, assegurado o direito de defesa prévia 
através do devido processo administrativo, nos termos dos Artigos 187 a 191 da 
multi-citada lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabível. 

 
3.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos: 
  

3.2.1 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, 
em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do 
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de 
sua convocação; 
  
3.2.2 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do 
cronograma físico de obras não cumprido; 
  
3.2.3 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não 
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não 
cumprido, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 
  

3.3 A multa a que se refere o sub-item 3.2 não impede que a Contratante rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual 
Nº 9.433/05. 
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3.4 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
garantia do contratado. 
  
3.5 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 
Contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Contratante ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 

CLÁUSULA 4a:   PAGAMENTO 
 
4.1 O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais, 
conforme Boletins de Medição aprovados, no prazo máximo de 08 (oito dias) úteis 
contados das datas de aprovação das respectivas faturas pela fiscalização, de 
acordo com o Art. 79 da lei Estadual 9.433/05 e item 4.1 do Anexo Único do 
Decreto 9.534/05. 
 
4.2 Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços executadas em 
períodos sucessivos de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo a data 
de início do primeiro período com a data de início do prazo contratual, constante 
no Contrato ou na Ordem de Serviço, e serão aprovados no prazo máximo de 5 
(cinco) dias corridos, contados da data final do período de abrangência. 
 
4.3 As faturas correspondentes aos boletins de medição já aprovados, serão 
aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados das 
datas de suas apresentações. 
 
4.4  O pagamento da primeira parcela está condicionado, obrigatoriamente, ao 
cumprimento do estabelecido nos itens 2.1 a 2.4 e 2.7 destas Condições Gerais 
de Contratação. 
 
4.5  Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da 
respectiva Nota Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da Fatura 
correspondente em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2a fatura, deverão 
também ser apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao 
INSS e ao FGTS, cujo vencimento estabelecido em lei, tenha ocorrido no mês 
anterior, juntamente com declaração específica da Contratada, conforme 
estabelecido no item 2.7 destas Condições Gerais de Contratação. 
 
4.6  Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, 
nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados total ou 
parcialmente. 
 
4.7 Ocorrendo atraso no pagamento das faturas, o Estado suportará os mesmos 
ônus e encargos financeiros exigidos dos seus devedores, nos termos do Art. 158 
da Constituição do Estado da Bahia. 

 
CLÁUSULA 5a: REAJUSTAMENTO 

 
5.1 O reajustamento de preços dos serviços e obras objeto deste Edital, quando e 
se for o caso, serão calculados e efetuados de acordo com as disposições deste 
Edital, com a Lei Estadual Nº 9.433/05, Artigos 144 a 150, e com a legislação 
federal aplicável.  

 
5.2 O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade prevista em lei 
federal, considerando-se a variação ocorrida desde a data da apresentação da 
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proposta, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice 
definido nas Condições Específicas de Licitação do Edital.  
 

CLÁUSULA 6a:  ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REVISÕES DOS PREÇOS 
 

6.1  As alterações contratuais, revisões de preços e acréscimos e supressões nas 
obras e serviços obedecerão rigorosamente às condições estabelecidas no Art. 
143 da Lei Estadual Nº 9.433/05.  
 
6.2 Os preços unitários referentes aos acréscimos que se fizerem nas obras ou 
serviços contratados, serão obtidos multiplicando-se o fator “K”, proposto pela 
empresa, pelo preço de referência da tabela adotada pelo órgão, nas mesmas 
bases vigentes à época da Licitação. 

 
6.2.1  No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a 
apresentação da composição unitária e planilha orçamentária 
correspondente para a aprovação da Contratante, atendendo o disposto no 
item 3.4.1 das Condições Gerais de Licitação deste edital; 
 
6.2.2  Os serviços não constantes da planilha original deverão ser 
especificados e apresentados de acordo com a codificação do Caderno de 
Encargos da Contratante, (quando for o caso), juntamente com as 
respectivas composições de preços unitários detalhadas; 

 
6.3 Os acréscimos de que trata o sub-item anterior terão como limite 25% (vinte e 
cinco por cento) para obras e serviços e 50% (cinqüenta por cento) para reforma. 
 
6.4 Não existindo preço de referência, este será fixado mediante acordo entre as 
partes, observado o preço médio de mercado e os limites previstos no sub-item 
anterior. 
 
6.5 A tabela de preços adotada como referência é aquela indicada nas Condições 
Específicas de Licitação do Edital. 

 
CLÁUSULA 7a:  GARANTIA DO CONTRATO 
 

7.1  Uma vez prevista no Edital, poderá ser exigido a prestação de garantia pela 
fiel execução do contrato, de acordo com o Art. 136, parágrafo 2º. da Lei Estadual 
no 9.433/05, 
 
7.2  O contratado poderá optar por quaisquer das modalidades de garantia 
previstas no Art. 136, parágrafo 1º. da Lei Estadual no 9.433/05, desde que 
atendidas as seguintes condições: 

 
7.2.1  Seja efetuada antes da apresentação da 1a (primeira) fatura; sob pena 
de suspensão do correspondente pagamento. 
 
7.2.2  Tenha como valor, 5% (cinco por cento) do valor global contratado; 
 
7.2.3  Tenha como validade mínima o prazo de execução contratual 
acrescido de mais 90 (noventa) dias. 
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7.3 Esta garantia será devolvida após o recebimento definitivo das obras / 
serviços, descontados, se for o caso, multas ou quaisquer débitos da Contratada 
para com a Contratante e, quando efetuada em dinheiro, atualizada 
monetariamente, de acordo com o Art. 136, parágrafo 7º. da Lei Estadual no 
9.433/05. 
 

CLÁUSULA 8a: FISCALIZAÇÃO 
 

8.1 A Contratante exercerá a fiscalização das obras / serviços através de Equipe 
de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem reduzir 
nem excluir a responsabilidade da Contratada, Art. 151 a Art. 160 da Lei Estadual 
no 9.433/05. 
 
8.2  Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, 
nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em 
tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as 
obras / serviços em questão e seus complementos. 
 
8.3  Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para 
fiscalização das obras / serviços, poderão ser contratados pela Contratante 
técnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma, embora a ela 
subordinados. 
 
8.4  A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Contratante, não 
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá 
implicar co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, 
salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes. 
 
8.5 Compete especificamente à Fiscalização: 

 
8.5.1  Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das 
obras / serviços, no prazo de 10 (dois) dias a contar da assinatura do 
contrato, de acordo com o § 1º. do Art. 151 da Lei Estadual 9.433/05; 
 
8.5.2  Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na 
Cláusula 2a: Obrigações da Contratada, destas Condições Gerais de 
Contratação; 
 
8.5.3 Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e 
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis; 

 
8.5.4  Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado 
e estipular o prazo para sua retirada da obra; 
 
8.5.5  Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que 
não correspondam tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos 
serviços; 
 
8.5.6  Decidir quanto a aceitação de material "similar" ao especificado, 
sempre que ocorrer motivo de força maior ou caso fortuito; 
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8.5.7  Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela 
Contratada; 
 
8.5.8  Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à 
Contratada; 
 
8.5.9  Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
 
8.5.10  Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços 
executados; 
 
8.5.11  Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços 
que porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e 
cronograma; 
 
8.5.12  Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias 
que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em 
relação a terceiros; 
 
8.5.13  Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à 
aplicação de penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do 
Contrato. 

 
8.6  A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela 
Contratada, durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da 
Contratante, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do 
substituto proposto. 
 
8.7  Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito 
entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta de 
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato. 
 
8.8  Com relação ao "Diário de Ocorrências”, compete à Fiscalização: 

 
8.8.1  Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela 
Contratada; 
 
8.8.2  Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as 
especificações, o prazo e o cronograma; 
 
8.8.3 Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada 
no referido diário; 
 
8.8.4  Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à 
Fiscalização; 
 
8.8.5  Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao 
desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe; 
 
8.8.6  Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, 
dos Detalhes, das Especificações e das Normas Técnicas da ABNT; 
 
8.8.7 Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário. 
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8.9 Reserva-se à Contratante o direito de intervir nas obras / serviços quando ficar 
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos 
equipamentos e da mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o direito 
da mesma pleitear indenização, seja a que título for. 

 
CLÁUSULA 9a: RESCISÃO 
  

9.1  No caso de rescisão contratual, serão observadas as disposições previstas na 
Lei Estadual no 9.433/05, Artigos 166 a 169, com as conseqüências nela 
estabelecidas. 

 
CLÁUSULA 10a: RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

      10.1 Os recebimentos provisório e definitivo das obras / serviços, serão 
efetuados de acordo com o estabelecido nos Art. 161 a Art. 165 da Lei Estadual 
no 9.433/05. 

    
10.2 De acordo com os Art. 161 a 165 da Lei Estadual 9.433/05, executado 
integralmente o objeto contratual, a Contratada deverá solicitar, de maneira 
formal, ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, o seu 
recebimento provisório acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, 
com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) 
profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um; 

b) Cópia do diário de obra; 
c) Minuta do atestado a ser fornecido; 
d) Outros documentos a critério do Órgão Contratante. 

 
10.3 A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
da obra ou serviço de engenharia, deverá providenciar termo circunstanciado de 
recebimento provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da 
soLicitação que lhe fizer o Contratado. Tal documento deverá ser firmado também 
pelo Contratado. 
 
10.4 A Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
recebimento provisório, deverá nomear comissão para efetuar o recebimento 
definitivo. 
 
10.5 Efetuado o recebimento provisório, haverá um período de observação, 
máximo de 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 161 da Lei 
Estadual no 9.433/05, se for o caso, quando então será procedido o recebimento 
definitivo. 
 
10.6 Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisório e estando 
sanadas todas as pendências que, porventura, lhe forem formalmente 
comunicadas pelo Contratante, a Contratada deverá formalizar ao Contratante, 
soLicitação para recebimento definitivo do contrato. 
 
10.7 São documentos necessários para o recebimento definitivo da obra, e que 
deverão acompanhar a soLicitação, a critério do Órgão Contratante, quando 
couber: 
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a) Certidão Negativa de Débito perante o INSS / CND; 
b) Certificado de Regularidade de Situação / CRS, junto ao FGTS; 
c) Cadastro, “as built” e Manual de Operação e Utilização; 
d) Alvará e/ou Habite-se, se definido como tarefa do contratado. 

 
10.8 A Comissão de recebimento definitivo deverá apresentar seu relatório até 30 
(trinta) dias da data da soLicitação do Contratado. 
 
10.9 Decorridos 30 (trinta) dias da data da soLicitação que fizer o Contratado sem 
que haja manifestação da Contratante, a Contratada estará desobrigada do 
cumprimento de solicitações complementares. 
 
10.10 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a obra estará automaticamente 
recebida definitivamente. 
 
10.11 O recebimento definitivo não isentará a Contratada das responsabilidades 
previstas nos Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro de 2002. 
 

 
Eleger-se-á o Foro de Salvador, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para a solução de dúvidas ou questões que tenham origem no 
Contrato a ser assinado entre a Licitante vencedora e o Órgão Licitador. 
 
 


