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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 - Projetistas, resultaram em dois documentos denominados Programa 
Setorial da Qualidade para Projetos e Consultoria de Arquitetura e Engenharia e Programa 
Setorial da Qualidade para Projetos e Consultoria. 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 Projetos e Consultoria de 
Arquitetura e 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 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.         
 
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.                  
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Salvador, 20 de dezembro de 2005 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA [ NOME DA SECRETARIA ] 

[ NOME DO ÓRGÃO LICITADOR ] 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. [ NÚMERO SEQÜENCIAL DA LICITAÇÃO ] 

[ MODALIDADE DE LICITAÇÃO ] Nº. [ NÚMERO SEQÜENCIAL 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  técnica e 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, 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 do parecer da Procuradoria Geral do Estado nº 
PGE2005118267 de 07 de Outubro de 2005. 
 
I. OBJETO 
 
Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, de [PROJETO / CONSULTORIA] para 
elaboração de [CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO] conforme especificado nos Termos de 
Referência do Anexo I deste Edital. 
 
II. PRAZOS  
 

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

 
Nos serviços de supervisão, o prazo será acrescido de 90 (noventa) dias, respectivamente 30 
(trinta) dias antecedendo o início do serviço e 60 (sessenta) dias após sua conclusão.  
 
II.1. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, da data de abertura da 

Licitação.. 
II.2. O prazo para a assinatura do contrato será de [PRAZO] [PRAZO POR EXTENSO] dias da 

convocação do adjudicatário. 
II.3. Na contagem do prazo de execução, serão excluídos os dias utilizados pelo Contratante 

para análise e aprovação das etapas de serviço preestabelecidas nos Termos de 
Referência, ou para deliberações sobre questões que porventura surgirem e, conforme 
documentação justificativa, forem imprescindíveis para continuidade dos serviços.  

II.4.  Todas as interrupções e reinício da prestação de serviços deverão ser formalizadas pelo 
contratante.  
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II.5. Quando o início dos serviços depender de documentação, e/ou outros elementos cujo 
fornecimento seja de responsabilidade do Contratante, o prazo de execução será contado 
a partir da data da entrega desses elementos da forma prevista nos Termos de 
Referência.  

II.6. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário. 
 
II.7. O prazo contratual poderá ser prorrogado, dentro da vigência do contrato, e com prévia 

autorização do Contratante na forma do Art. 139 a 142 da Lei Estadual 9.433/05. 
 
III. SANÇÕES / INADIMPLÊNCIA 
 
A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades 
previstas nos Art. 184 a Art. 200  da Lei Estadual 9.433/05, observados os limites previstos na 
legislação estadual específica, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando de 
logo estipuladas: 
 
a) Multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da 
data de sua convocação. 

b) Multa de 0,20% (vinte décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da etapa não cumprida do cronograma; 

c) Multa de 0,30% (trinta décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do 
cronograma, por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo. 
 

III.1. As multas estabelecidas nos subitens “b” e “c” serão deduzidas dos pagamentos das 
etapas a que correspondam, ou de outros créditos relativos ao Contrato, sempre limitadas 
a 10% (dez por cento) do valor do futuro contrato. 

III.2. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada 
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias 
prestadas, em favor da Contratante, ou através de ação judicial. 

 
IV. LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
 
[LOCAL DEFINIDO PELO ÓRGÃO] (Ex.Sala de Reuniões da Coordenação ..., situada no ... 
Edifício ..., no Centro Administrativo da Bahia - CAB, nº ... - ... Av., Avenida Luís Viana Filho, 
Salvador – Bahia, às...... horas do dia .... de ........ de....) 
 
Após a data e hora supra indicadas, não se receberá quaisquer documentos referentes à 
Licitação. 
 
V. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
V.1. PARTICIPAÇÃO 
V.1.1. Poderá participar desta Licitação todo e qualquer interessado à prestação dos serviços 

ora licitados, que esteja regularmente inscrito no Cadastro Unificado da Secretaria de 
Administração do Estado da Bahia - SAEB, de acordo com os Art. 67 a Art. 71 da Lei 
Estadual 9.433/05, ou no Cadastro do Órgão Licitador, de acordo com o Art. 71 da Lei 
Estadual 9.433/05, quando houver, ou ainda que atenda as condições exigidas para 
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cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, desde 
que satisfaça às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

V.1.2. As Licitantes deverão, antes da elaboração das propostas, verificar minuciosamente  
todos os documentos fornecidos e realizar visita ao local, , comunicando por escrito à 
Comissão de Licitação até 02 (dois) dias úteis  antes da reunião de abertura da 
Licitação, os erros e/ou omissões porventura observados. A não comunicação no prazo 
acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não 
cabendo em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em 
imperfeições, omissão ou falhas. 

V.1.3. A impugnação dos termos do edital perante o Órgão, quanto a possíveis falhas ou 
irregularidades que o viciaram, deverá se efetivar até o segundo dia útil anterior à data 
fixada para a Licitação, sob pena de decair do direito de o impugnar posteriormente. 

V.1.4. Em qualquer ocasião antecedendo a data da entrega das propostas, o Órgão poderá, 
por sua iniciativa ou em decorrência de respostas a solicitações de esclarecimentos, 
modificar os referidos documentos mediante a emissão de “errata”, que será veiculada 
através da retificação do respectivo edital no Diário Oficial do Estado, oportunidade em 
que poderá prorrogar a data da entrega das propostas repondo o prazo conforme 
previsto na Lei Estadual 9.433/05. 

V.1.5. Todos os custos associados à participação, preparação e apresentação das propostas 
serão de exclusiva responsabilidade e ônus das Licitantes, não cabendo ao Órgão, em 
nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na Licitação ou os resultados dela. 

V.1.6. 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. 

 
V.1.6.1 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. 

V.1.6.2 As empresas que já possuam Certificação pelas Normas da Série ISO 9000  e/ou 
aquelas que já possuam Atestados de Qualificação em Programas Setoriais de outros 
Estados, outorgados por Organismos de Certificação Credenciados pelo INMETRO e 
cujos escopos atendam aos requisitos do QUALIOP, deverão registrá-los previamente, 
na Secretaria Executiva do QUALIOP, observada a disciplina constante do 
Regulamento específico conforme estabelecida no Anexo “A” destas condições gerais. 
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V.1.7. 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; 

b) Empresa que seja considerada suspensa e/ou inidônea, por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Estadual, ou que esteja 
concordatária ou com falência decretada, de acordo com os Art. 186, Art. 195 e Art. 
200 da Lei Estadual 9.433/05. 

c) Empresa que não tenha cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados 
ou que se encontre inadimplente com qualquer das obrigações assumidas, em 
contratos ainda vigentes quer com o Órgão, quer com outras entidades públicas. 

V.1.8. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica representar na presente Licitação, mais 
de uma Licitante. 

 
V.2. APRESENTAÇÃO 
V.2.1. As propostas serão apresentadas em data, hora e local expressamente indicados no 

item IV retro, no número de vias a seguir especificado, em três envelopes lacrados (A, 
B e C), dirigidos à Comissão de Licitação, identificados, externamente, com o nome ou 
razão social da Licitante, a modalidade, número e a data da Licitação, contendo, cada 
qual, os seguintes documentos: 
 
ENVELOPE A – PROPOSTA TÉCNICA, em 2 (duas) vias;  
ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇOS, em 3 (três) vias.  
ENVELOPE C – HABILITAÇÃO, em [QUANTIDADE DE VIAS – NO MÁXIMO 2 VIAS]. 
 
Não serão consideradas documentações remetidas por via postal 
 

V.2.2. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em [QUANTIDADE DE VIAS– 
NO MÁXIMO 2 VIAS]  vias, em original ou cópia autenticada), em um único envelope, 
lacrado, denominado Envelope “C”.  

V.2.3. Quando o objeto compreender vários lotes, a Licitante que concorrer a mais de um lote, 
deverá apresentar propostas distintas e completas para cada lote. Neste caso, deverá 
atender cumulativamente a todas as exigências feitas individualmente para cada lote a 
que concorra, apresentando envelopes de Proposta Técnica e de Proposta de Preços 
para cada lote, devendo apresentar apenas um envelope de habilitação.  

V.2.4. Os documentos da Proposta Técnica, de Preços e de Habilitação deverão ser 
apresentados conforme determinado no item V.2.1., em vias de igual teor e para o 
mesmo efeito (primeira via em original ou cópia autenticada, aceitando-se as demais 
vias em cópias não autenticadas), datilografadas ou digitadas em linguagem clara e 
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelopes lacrados e distintos, 
denominados Envelopes “A”, “B” e “C”, respectivamente. 
A Comissão poderá no entanto, e a qualquer tempo, exigir das Licitantes a 
apresentação dos documentos em original.   

V.2.5. Os documentos deverão estar reunidos em volumes tamanho A-4, com as páginas 
numeradas seqüencialmente, discriminando-se, numa folha índice, os itens contidos na 
proposta e suas respectivas páginas, além do total de páginas contidas no referido 
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volume. As propostas, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
deverão ser rubricadas em todas as páginas pelo representante legal da empresa.  

V.2.6. Os envelopes compreenderão a documentação relativa a: 
 
ENVELOPE “A” (PROPOSTA TÉCNICA) 

 
A Proposta Técnica deverá ser formulada de acordo com o especificado nos Termos de 
Referência, atendendo, dentre outros, aos seguintes requisitos: 

 
a) METODOLOGIA 
b) CONHECIMENTO DO PROBLEMA 
c) PLANO DE TRABALHO 
d) EQUIPE TÉCNICA 
e) RECURSOS MATERIAIS 
f) EXPERIÊNCIA ANTERIOR 

 
 Serão desclassificadas as Licitantes cujas propostas técnicas não atenderem às 

condições e requisitos estabelecidos neste Edital, sendo devolvidos aos respectivos 
prepostos, os envelopes “B” e “C”, fechados, da mesma forma como foram entregues, 
de acordo com o Art. 95, Inciso I, da Lei Estadual 9.433/05. 

 
ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 
1 Os elementos do ENVELOPE “B”, encabeçados por índice relacionando todos os 
documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentados em 03 (três) vias, 
numerados, carimbados e rubricados, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou 
cópia autenticada, obedecida a seguinte ordem: 
 

1.1.1 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 dois 

decimais;  
c) Prazo de execução dos projetos ou consultoria, em algarismos e por 

extenso; 
d) Validade  da proposta  por 60 (sessenta) dias, contados da data da 

realização da Licitação. 
1.1.2  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 dos 
projetos ou consultoria. 

 
1.1.3  Declaração de que vistoriou e de que conhece plenamente as condições do 
local dos serviços que integram o objeto da Licitação e de que nos preços propostos, 
decorrentes da aplicação do multiplicador único “K” sobre  os preços 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 
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objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela 
Contratante. 
 
1.1.4. Indicação da conta bancária da empresa, constando: número do Banco, numero 
da Agência, numero da Conta. 

 
1.2 O multiplicador único “K”, que incidirá linearmente (mesmo “K”) em todos os preços 
unitários dos serviços constantes da planilha de preços unitários, não poderá ser superior 
a 1,10 (um vírgula dez). Será desclassificada a proposta  que contiver  multiplicador “K” 
superior a 1,10. 
 

1.2.1 O produto resultante dessa multiplicação deverá ser truncado na segunda casa 
decimal, ou seja, os algarismos a partir da terceira casa decimal serão desprezados.  
 

1.3  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: 

 
1.3.1 Declaração aquiescendo com os preços unitários resultantes da aplicação do 
multiplicador único “K” proposto.  

 
1.3.2 Declaração aquiescendo com a composição dos encargos sociais, encargos 
intersindicais e demais taxas utilizadas na composição dos preços unitários. 

 
Na formulação das propostas de preços, as Licitantes deverão considerar que: 

 
- Os preços propostos compreendem todos os custos diretos e indiretos para 
execução dos serviços, inclusive despesas com "know how", "royalties", de modo que 
os mesmos se constituem na única remuneração pelos serviços contratados. 

 
- Antes de expirar o período de validade original da Proposta, o Órgão poderá solicitar 
que a Licitante estenda este período de vigência por um prazo adicional. 

 
 

ENVELOPE “C” (HABILITAÇÃO) 
 
• Habilitação jurídica: 

 
a) Apresentação do Certificado de Registro Cadastral / CRC, expedido pela SAEB, contendo 
habilitação para os códigos [CÓDIGO], de acordo com o Parágrafo 3º. do Art. 103 da Lei 
Estadual 9.433/05,  

 
Na falta dos Certificados citados no item anterior poderá ser apresentada para habilitação a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento.  
 
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 “c”, “d”, “e”, “f” da habilitação jurídica e nos itens 1 e 2 da regularidade 
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fiscal, exclusivamente, devendo as Licitantes apresentarem o restante da documentação 
exigida. 

 
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  “c”, “d”, “e”, “f” da
habilitação jurídica e nos itens 1 e 2 da regularidade fiscal, exclusivamente, devendo as Licitante
apresentarem o restante da documentação exigida. 

 
Não serão admitidos registros cadastrais de outros Órgãos ou entidades da Administração 
Pública. 
 
 
b) Não serão aceitas propostas de: 

 
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; 
 
Empresa que tenha sido formalmente declarada suspensa e/ou inidônea, por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Estadual, ou que esteja 
concordatária ou com falência decretada, de acordo com os Art. 186, Art. 195 e Art. 
200 da Lei Estadual 9.433/05. 

 
Empresa que não tenha cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou 
que tenha sido formalmente declarada inadimplente com qualquer das obrigações 
assumidas, em contratos ainda vigentes quer com o Órgão, quer com outras entidades 
públicas. 

 
c) Cédula de identidade do representante legal da Licitante;  

  d) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
  e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
h) Declaração da Licitante de que conhece plenamente as condições locais de 
execução dos trabalhos, inclusive declaração de que vistoriou o local de execução 
dos serviços a serem executados, quando for o caso, de acordo com o anexo. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores de qualquer natureza, sob a alegação 
de desconhecimento das condições porventura encontradas nos locais onde se 
desenvolverão os serviços. 
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• 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 da Licitação. 
3.  Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da Licitante ou outra equivalente, na forma de lei / Certidão 
Negativa de Tributos (CNT) e  Certidão Negativa da Dívida Ativa (CNDA), 
Estadual e Municipal da sede da Licitante ou outra equivalente, na forma da lei. 

4.  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social 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. 
4.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço deverá ser feita através da apresentação do Certificado de 
Regularidade com o FGTS - CRF. 

 
• Qualificação técnica 

 
1. Comprovação fornecida pelo órgão Licitador de que recebeu os documentos e, 

quando exigido, declaração, assinada pelo representante legal da empresa 
Licitante, afirmando ter tomado conhecimento de todas as informações sobre a 
Licitação, e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas aos 
serviços licitados. 

 
2. Certidão de Registro e Quitação da Licitante, inclusive sub-contratados quando 

permitida a sub-contratação, e dos seus Responsáveis Técnicos para com o 
CREA/BA. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado da 
Bahia, esta deverá apresentar a certidão de registro e quitação do CREA de 
origem, ficando a Licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o visto 
do CREA – BA antes da assinatura do contrato. Em qualquer caso, a certidão 
deverá conter os dados cadastrais atualizados.  

 
3. Comprovação de a Licitante inclusive sub-contratados quando permitida a sub-

contratação, possuir no seu quadro, na data de apresentação da proposta, 
profissional(ais) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) 
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado 
do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) 
da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido executado(s), que 
comprove(m) ter executado ou participado da execução de serviços de 
engenharia equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente Licitação, 
limitados estes exclusivamente às parcelas de maior relevância e de valor 
significativo. 

 
3.1 Como comprovação de aptidão técnica, será aceita a indicação da 
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Licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pelo CREA, detentor de atestado como responsável técnico na execução 
de serviços com características previstas no edital, limitados estes, 
exclusivamente, às parcelas de maior relevância técnica e de valor 
significativo indicados na planilha de preços anexa ao edital. 

 
3.2 A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta 
pertence ao quadro  da empresa deverá ser feita através da respectiva 
Carteira de Trabalho; de certidões do CREA; do contrato social, no caso de 
sócios; de contrato de prestação de serviços; contrato de trabalho 
registrado na DRT; termos de compromisso assinado pelo profissional, no 
sentido de aceitação de responsabilidade técnica do serviço, no caso da 
empresa vir a ser a Licitante vencedora. 

  
3.3 A qualificação da equipe técnica deverá ser feita com a relação 
completa dos componentes da equipe técnica e administrativa indicada 
para a execução do objeto desta Licitação. Esta relação será 
acompanhada dos respectivos currículos profissionais devidamente 
assinados, da declaração de cada componente autorizando a indicação, 
firmada com data posterior à publicação do Edital, e da prova de 
regularidade, com quitação de cada um perante o CREA, inclusive para os 
profissionais de Nível Médio, quando for o caso. 

 
4. Comprovação de aptidão em nome da empresa para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da 
Licitação de acordo com o ART. 101 da Lei Estadual 9.433/05; 

 
5. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para realização do objeto da Licitação, de acordo com o ART. 101 da 
Lei Estadual 9.433/05; 

  
 

6 - Declaração formal de disponibilização de escritório, máquinas e equipamentos 
explicitando os seus diversos componentes de acordo com o exigido no edital. 

 
7 - Comprovação de participação 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, e 
vinculado(s), ao Programa Setorial da Qualidade, escopo, e nível, estabelecidos no 
Edital. 
8. 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 
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para o setor prestador do serviço em questão. 
9 - As empresas que já possuam Certificação pelas Normas da Série ISO 9000 (9002 
/ 9001) e/ou aquelas que já possuam Atestados de Qualificação em Programas 
Setoriais de outros Estados, outorgados por Organismos de Certificação 
Credenciados pelo INMETRO e cujos escopos atendam aos requisitos do QUALIOP, 
deverão registrá-los na Secretaria Executiva do QUALIOP, observada a disciplina 
constante do Regulamento Específico conforme estabelecida no anexo A deste edital. 
 

10 - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 
 

 
11. Declaração de que tem conhecimento dos documentos pertinentes ao objeto da 
Licitação, especificados neste edital. 
 

• Qualificação econômico – financeira 
 

1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis,  
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Licitante. Esta, 
conforme o caso, apresentará, autenticados, publicação do Balanço ou cópias 
reprográficas das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, ou no Cartório do Registro 
de Títulos e Documentos, todos, obrigatoriamente, firmados pelo Contador e pelo 
Dirigente/Sócio, qualificados, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a 
substituição por Balancetes ou Balanço Provisório; 

     
2. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede 
da pessoa jurídica da Licitante, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da 
pessoa física emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data de realização desta 
Licitação.  

 
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 mínimo mediante a apuração do último balanço, 
devidamente atualizado, não devendo ser inferior a R$ [valor]. (Máximo de dez por cento 
do valor estimado para contratação do serviço). 

 
 4.1 - O patrimônio mínimo líquido poderá ser atualizado nos termos do Inciso I, do 

Artigo 102, da Lei 9.433/05, devendo, neste caso, ser exigido no edital a 
apresentação dos cálculos devidamente  subscritos por um representante legal da 
empresa;  
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 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 
 

.  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. 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.  
7. Demonstração de que possui Disponibilidade Financeira Líquida com  dados do 
seu último balanço já exigível na forma da lei, 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 = (20 X PL) -VA, onde: 
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; 
PL = Patrimônio Líquido; 
VA = Somatório dos saldos contratuais dos serviços em andamento ou a iniciar.  

8. Apresentação da documentação, no original, comprobatória de que a Licitante 
cumpriu a exigência contida no item 1.12 da Cláusula 1a: Requisitos de Participação. 

 
Na hipótese de omissão do prazo de validade das referidas certidões, serão acatadas 
aquelas com prazo máximo de 60 (sessenta) dias da sua expedição. 

 
1 0 .  D O C U M E N T A Ç Ã O  R E L A T I V A  À  L E G I S L A Ç Ã O  D O  M E N O R  

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 não empregando a 
Licitante menor de 16 (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. 
 

11. OUTROS DOCUMENTOS 
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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. 
 
4. A não apresentação de qualquer dos documentos previstos para a habilitação 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei.  

 
VI. LOCAIS E HORÁRIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
1. Os pedidos de esclarecimentos e informações adicionais por parte das Licitantes serão feitos 
ao Presidente da Comissão de Licitação, no endereço indicado no preâmbulo, item IV deste 
Edital, podendo ser encaminhados via fac-símile no.[TEL], e-mail [E-MAIL] ou formalmente, por 
escrito, até 05 dias úteis, antes da data [DATA] de abertura das propostas. As respostas, 
também por escrito, contendo os esclarecimentos solicitados, sem identificação dos seus 
autores, serão enviadas a todos os adquirentes do edital desta Licitação e afixadas no Quadro 
de Avisos da Comissão de Licitação até 02 (dois) dias úteis, antes da data designada para a 
entrega das propostas.  
 
2. As informações complementares que dependam do pleno conhecimento das condições e da 
natureza do trabalho a ser executado deverão ser obtidas pela Licitante, através de visita aos 
locais do objeto da Licitação.  
 
VII. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente Licitação, neste 
exercício e nos exercícios seguintes, correrão à conta dos créditos próprios consignados no 
Orçamento Geral do Órgão: 
 

PROJETO:  
ELEMENTO: 
FONTE: 

 
 
VIII. REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
VIII.1. Reajustamento 
 
Decorridos 12 (doze) meses contados a partir da data limite para apresentação da proposta, ou 
do orçamento a que esta se referir, os preços dos serviços contratados serão reajustados 
conforme estabelece o Art. 144 da Lei 9.433/05, utilizando-se os índices de variação dos 
preços dos serviços de consultoria fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, aplicando-se a 
seguinte fórmula: 
 
R = [ ( I1 – Io ) / Io ] x V 
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Onde: 
 
R = Valor do reajustamento; 
I1 = Índice de preços para o mês da prestação dos serviços; 
Io = Índice de preços para o mês da elaboração do orçamento do Órgão; 
V = Valor dos serviços realizados a preços iniciais.  
 
VIII.2. Atualização Financeira 
 
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. 
 
 
IX. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
O processamento e julgamento da Licitação obedecerá às disposições dos Artigos 78 e 91 da 
Lei Estadual 9.433/05. 
 
IX.1. A Licitação se processará em 03 (três) fases, TÉCNICA, PREÇOS e HABILITAÇÃO, no 

dia, local, e hora indicados, quando as Licitantes, através de seus representantes legais 
devidamente credenciados, deverão apresentar-se para a sessão pública de 
recebimento, pela Comissão Permanente de Licitação, dos Envelopes “A”, “B” e “C”, 
correspondentes às referidas fases, em atendimento ao disposto nos itens a seguir: 

 
a) Poderá estar presente às sessões da Licitação mais de um representante autorizado 

de cada Licitante, porém apenas um único, participará ativamente de cada sessão. 
b) Ao fim de cada reunião será lavrada Ata circunstanciada que mencionará todos os 

participantes, as reclamações e impugnações que por ventura sejam feitas, assim 
como todas e quaisquer ocorrências que interessarem ao processamento e ao 
julgamento da Licitação.  

c) As dúvidas surgidas durante as reuniões, registradas nas Atas respectivas, serão 
resolvidas pela Comissão, na mesma sessão, ou posteriormente. Para esse fim, a 
Comissão, após encerrada a reunião, procederá à análise da documentação e se 
pronunciará em seu relatório. 

d) Os relatórios de julgamento de cada fase da Licitação, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado  para conhecimento público e dos interessados. Da mesma forma, 
se procederá para convocação das Licitantes, para as seções subseqüentes. 

e) Na primeira sessão, a Comissão de Licitação receberá os referidos envelopes e 
procederá à verificação do Envelope “A” – Proposta Técnica, “B” e “C”, facultando 
para exame e rubrica, pelos representantes credenciados, juntamente com a 
Comissão. ) 

f) As Propostas Técnicas serão avaliadas quanto ao atendimento às condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. A Comissão procederá à avaliação e à 
atribuição de nota técnica (NT), às propostas, de acordo com os requisitos 
constantes dos Termos de Referência do Edital.  

g) Os Envelopes “B” e “C”, permanecerão fechados e rubricados por todos os 
representantes credenciados e pela Comissão de Licitação, que os manterá sob sua 
guarda e responsabilidade. 
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h) Decorridos 05 (cinco) dias úteis da data da publicação no Diário Oficial do Estado, 
do julgamento da Proposta Técnica das empresas Licitantes e não havendo 
interposição de recursos, a Comissão convocará as Licitantes para a reunião de 
abertura dos envelopes “B”- Proposta de Preços. Havendo interposição de recursos, 
somente após decorrido o mesmo prazo da publicação da decisão final, acatando ou 
negando o provimento do recurso, as Licitantes serão convocados para a fase 
subseqüente. 

i) Na data previamente marcada, a Comissão Permanente de Licitação fará a abertura 
dos envelopes “B” - Proposta de Preços, apresentados pelas Licitantes classificadas 
na fase anterior, procedendo-se à devolução dos envelopes “B” – Proposta de 
Preços e “C” - Habilitação das Licitantes desclassificadas. 

j) O Presidente da Comissão franqueará os envelopes “B“ – Proposta de Preços das 
Licitantes classificadas, cujos documentos serão analisados pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelas Licitantes presentes, devendo ser rubricados por um 
membro da Comissão e, ao menos, por uma das Licitantes. 

k) As propostas de preços serão avaliadas quanto ao atendimento às condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. A Comissão procederá a avaliação e a 
atribuição de nota de preços (NP), às propostas, de acordo com os requisitos 
constantes dos Termos de Referência do Edital.  

l) Decorridos 05 (cinco) dias úteis da data da publicação no Diário Oficial do Estado, 
do julgamento das Propostas Técnica e de Preços das empresas Licitantes e não 
havendo interposição de recursos, a Comissão convocará as Licitantes para a 
reunião de abertura dos envelopes “C”- Habilitação. Havendo interposição de 
recursos, somente após decorrido o mesmo prazo da publicação da decisão final, 
acatando ou negando o provimento do recurso, as Licitantes serão convocados para 
a fase subseqüente. 

 
m) Na data previamente marcada, a Comissão fará a abertura dos envelopes “C” – 

Habilitação das três primeiras Licitantes classificadas na fase anterior, procedendo a 
devolução dos envelopes “C” das Licitantes desclassificadas na fase anterior.  
Não havendo interposição de recursos, e decorridos 05 (cinco) dias úteis da 
publicação no Diário Oficial do Estado, do julgamento da habilitação das três 
Licitantes melhor classificadas, serão convocadas tantas Licitantes classificadas 
quantas forem as inabilitadas, através de publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
n) O Presidente da Comissão franqueará os envelopes “C“ – Habilitação das Licitantes 

classificadas, cujos documentos serão analisados pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelas Licitantes presentes, devendo ser rubricados por um membro da 
Comissão e, ao menos, por uma das Licitantes. 

o) Serão inabilitadas as Licitantes cuja documentação não atenda as condições e 
requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
p) Decorridos 05 (cinco) dias úteis da data da publicação no Diário Oficial do Estado, 

do julgamento da classificação final das empresas Licitantes e não havendo 
interposição de recursos, a Comissão encaminhará seu relatório final à autoridade 
superior do Órgão Licitador, para homologação e adjudicação.  

 
Havendo interposição de recursos, somente após decorrido o mesmo prazo da 
publicação da decisão final, acatando ou negando o provimento do recurso, o 
adjudicatário será convocado para assinatura do contrato respectivo. 
 

IX.2. Todos os atos da presente Licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das 
propostas até a sua abertura. A Comissão Permanente de Licitação elaborará os 
demonstrativos do julgamento das propostas. 
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IX.3. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase da Licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

IX.4.  A Comissão poderá conceder às Licitantes o prazo de 3 (três) dias úteis para a juntada 
posterior de documentos cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na 
data da apresentação da proposta, de acordo com o § 6º. do Art. 78 da Lei no 9.433/05. 

IX.4. A Licitante que impedir, perturbar ou fraudar a realização da Licitação, através de atos 
sem fundamento jurídico, será enquadrada no Art. 184 da Lei no 9.433/05 e 
sumariamente eliminada desta Licitação, em qualquer das fases do processo licitatório. 

 
 
X. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
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. 
 
 
XI. JULGAMENTO 
 
XI.1. A Licitante vencedora será escolhida pelo critério da maior nota final, calculada pela 

média ponderada das notas obtidas nas suas Propostas Técnica e de Preços, com a 
utilização da seguinte fórmula: 
 
XI.1.1 Nota da Proposta Técnica 
 
[METODOLOGIA DE VALORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA ESTABELECIDA PELO 
ÓRGÃO] 
 
XI.1.2 Nota da Proposta de Preços 
 
A valoração das propostas financeiras será feita mediante atribuição de notas aos 
preços apresentados, utilizando-se 2 (duas) casas decimais, de acordo com a seguinte 
fórmula: 
          MP x 10 
NP = ------------- x 10 
              VPP 
Em que:  
NP = Nota resultante do cálculo efetuado pela Comissão Permanente de Licitação com 
base na Proposta de Preços; 
MP = Menor preço total entre os preços apresentados pelas Licitantes; e 
VPP = Valor do preço total do serviço apresentado em cada proposta. 
 
XI.1.3 Nota da classificação final 
 
NF =  Xx[NT] + Yx[NP]  
Em que: 
NF = Nota final; 
X = Peso da Nota Técnica; 
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Y = Peso da Nota de Preços; 
NT = Nota da Proposta Técnica; 
NP = nota da Proposta de Preços. 
 
XI.1.3.1 A Proposta Técnica e a Proposta de Preços terão pesos iguais, exceto quando 
se tratar de serviços de alta complexidade técnica, como a exigência de coordenação 
para garantir compatibilização entre diferentes disciplinas, ou envolverem mais de um 
agente interveniente, ou compreenderem alto grau de indagação tecnológica, caso em 
que a nota técnica não poderá ter peso superior a 70%. 

 
XI.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço global superior ao preço 

básico definido no ANEXO II, em mais de 10% (dez por cento), ou inexeqüível, conforme 
dispõe o Parágrafo do Art.97 da Lei 9.433/05. 

 
XI.4.    Entre as Licitantes classificadas, será estabelecida a ordem de classificação em função 

da nota final, após a ponderação das notas obtidas nas Propostas Técnicas e de Preços, 
conforme definido nas condições deste edital. 

 
 
XII. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
XII.1. O Diretor Geral do Órgão em despacho fundamentado, no interesse da Administração, 

poderá revogar a Licitação total ou parcialmente, não cabendo às Licitantes, quaisquer 
indenizações, seja a que título for. 

X.II.2. Uma vez homologada e adjudicado o objeto da Licitação, dentro do prazo de validade 
das propostas, o adjudicatário será convocado para comparecer, em dia, hora e local 
designado, para assinar o respectivo contrato. 

XII.3. O adjudicatário que deixar de comparecer para assinatura do contrato no prazo de 10 
(dez) dias a partir da data de sua convocação, decairá do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções legais; 

XII.4. É facultado ao Órgão, quando o convocado não assinar o contrato no prazo 
estabelecido, convocar as Licitantes remanescentes, pela ordem de classificação final. 

XII.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas sem que haja 
convocação para a contratação, ficam as Licitantes desobrigados dos compromissos 
assumidos. 

 
 
XIII. ASSINATURA DO CONTRATO 
 
XIII.1. Para a assinatura do contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia de sua fiel 

execução, em montante equivalente a 5% (cinco por cento) do seu valor, em qualquer 
uma das modalidades previstas no Artigo 136 da Lei 9.433/05. 

XIII.2. A comprovação da garantia se fará mediante a apresentação do documento competente, 
emitido por Instituição Seguradora, em nome do Contratante, ou do comprovante de 
recolhimento do valor. 

XIII.3. Quando houver aditivos de valor, a garantia inicial será reforçada, de forma a sempre 
totalizar 5% (cinco por cento) do valor contratado.  
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XIII.4. A garantia prestada pela adjudicatária, lhe será liberada ou restituída no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias da soLicitação pela mesma, após a emissão do “Termo de 
Recebimento Definitivo” dos serviços. 

 
XIV. MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Os serviços objeto deste Edital, serão pagos pelos preços constantes da Proposta de Preços 
aprovada pelo Órgão, atendidas, complementarmente, as condições estabelecidas no Item 4.2 
do Termo de Referência para Elaboração de Editais de Licitação de Obras e Serviços de 
Engenharia, anexo único do Decreto 9.534/05. 
 
XIV.1. As medições dos serviços efetivamente executados, serão realizadas, no máximo, a 

cada 30 (trinta) dias, prevalecendo o previsto no cronograma físico-financeiro.  
.  
XIV.2. As Notas Fiscais / Faturas respectivas, serão emitidas até o quinto dia subseqüente à 

medição e o pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas mensais 
correspondentes às quantidades de serviços executados, no prazo máximo de 8 (oito) 
dias úteis, limitando-se ao previsto no cronograma físico-financeiro. 

 
XIV.3. O prazo de pagamento referido no item anterior, ficará suspenso na ocorrência de erros 

ou qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fluir após 
efetuadas as devidas correções. 

 
 
XV. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
À Contratada compete cumprir as obrigações previstas no Inciso I da cláusula décima segunda 
do contrato, conforme minuta do Anexo IV. (conferir as referências) 
 
 
 
 
XVI. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
À Contratante compete cumprir as obrigações previstas na cláusula décima primeira do 
contrato, conforme minuta do anexo IV. 
 
 
 
XVII. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

      10.1 Os recebimentos provisório e definitivo dos serviços, serão efetuados de acordo com 
o estabelecido nos Art. 161 a 165 da Lei 9.433/05. 

    
10.2 Realizada a medição final, a Contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços o seu recebimento 
provisório, acompanhado dos seguintes documentos: 
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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) Minuta do atestado a ser fornecido; 
c) Outros documentos a critério do Órgão Contratante. 

 
10.3 A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos 
serviços, 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, se for o caso, quando então será procedido o recebimento definitivo. 
 

10.5.1 Decorrido o prazo máximo de 90 (noventa) dias do recebimento provisório e 
estando sanadas todas as pendências que, por ventura, lhe forem formalmente 
comunicadas pelo Contratante, a Contratada deverá formalizar ao Contratante, 
soLicitação para recebimento definitivo do contrato. 

 
10.6 São documentos necessários para o recebimento definitivo do serviço, e que deverão 
acompanhar a soLicitação, quando comunicados , a critério do Contratante, quando 
couber:  

 
a) Certidão Negativa de Débito ou guias de recolhimento perante o INSS/CND; 
b) Certificado de Regularidade de Situação/CRS ou guias de recolhimento, junto ao 
FGTS; 

 
10.7 A Comissão de recebimento definitivo deverá apresentar seu relatório, até 30 (trinta) 
dias, da data da soLicitação do Contratado. 
 
10.8 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. 
 
10.9 Ocorrendo a hipótese do item anterior, os serviços estarão automaticamente 
recebidos definitivamente. 
 
10.10 O recebimento definitivo não isentará a Contratada das responsabilidades previstas 
nos Art. 441 e 618 do Código Civil Brasileiro de 2002”. 

 
XVII. RESCISÃO DO CONTRATO 
 
No caso de rescisão contratual, serão observadas as disposições  previstas no CAPÍTULO IX - 
SEÇÃO VIII - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS,  da Lei Estadual no 
9.433/05, com as conseqüências nela estabelecidas. . (conferir as referências) 
 
 
XVIII. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 
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1. Serviços Extras 
 

1.1 Os preços unitários dos projetos ou consultoria 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, nas mesmas bases vigentes na época da 
Licitação. 

 
1.1.1 As Tabelas de Preço adotadas como referência deverão estar indicadas no Edital. 
 
1.1.2 Não existindo preço de referência, será ele fixado mediante acordo entre as partes, 
conforme Artigo 143, Inciso II, § 2º da Lei 9.433/05. 

 
1.2 Fará parte da proposta financeira, cronograma físico-financeiro desses serviços. 

 
 
 
 
XIX. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
XIX.1. A participação em consórcio, quando permitida, dar-se-á conforme estabelecido no Art 

105 da Lei Estadual no. 9.433/05. 
 
XIX.2.Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo 

geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no Órgão, e aquelas 
complementares e particulares estabelecidas nos Termos de Referência. (cobrar 
urgência do COGER-P) 

XIX.3. Os trabalhos, objeto do contrato, desenvolver-se-ão sempre em regime de estreita 
colaboração com a Fiscalização, a qual poderá indicar fiscais, auditores e/ou outros 
elementos com poderes de atuação para fiscalizar o cumprimento do referido contrato. 

XIX.4. Todos os documentos pertinentes aos trabalhos em questão, inclusive originais, serão 
de propriedade do Órgão CONTRATANTE, resguardados os direitos autorais da 
Contratada, e não poderão ser divulgados sem sua expressa autorização por escrito. 

XIX.5. Fica entendido que o Edital e seus Anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será 
considerado especificado e válido. 

XIX.6. Os acréscimos de serviços que se apresentem necessários, surgidos após a assinatura 
do contrato e que não constem do quadro de quantidades, deverão ser apresentados 
para a aprovação da Fiscalização do Órgão, antes da sua execução juntamente com os 
respectivos preços. A medição e o pagamento se darão somente após a incorporação 
destes acréscimos ao contrato.  

 
XX. LEGISLAÇÃO E NORMAS INTERNAS VINCULADAS À LICITAÇÃO 
 
Integram este Edital, como se nele fiel e integralmente transcritos, os dispositivos legais, a 
seguir relacionados, bem como as normas pertinentes ao seu objeto, conforme disposto nos 
Termos de Referência: 
a) Lei Estadual nº 9.433/05, que dispõe sobre a Licitação e contratos administrativos do 

Estado da Bahia. 



25/30 
 

b) Lei nº 8.666, de 21/06/93, regulamenta o Art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

c) Lei nº 8.883, de 08/06/94, altera dispositivos da Lei nº 8.666 e dá outras providências. 
d) Lei nº 9.069, de 29/06/95, dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, 

estabelece as regras e as condições. 
e) Medida Provisória nº 1.171, de 27/10/95 - dispõe sobre medidas complementares ao Plano 

Real. 
f) Medida Provisória nº 1.277, de 12/01/96 - dispõe sobre medidas complementares ao Plano 

Real. 
g) Lei nº 9.648, de 27/05/98, altera dispositivo da Lei nº 8666/93. 
h) Decreto Estadual nº 9.534, de 01/09/05 – aprova os Termos de Referência para elaboração 

dos editais de Licitação de obras e serviços de engenharia da Administração Pública 
Estadual e dá outros providências. 

i) Decreto Estadual nº 7.795/00, de 27/04/2000 – dispõe sobre a criação do Programa de 
Qualidade das Obras Públicas da Bahia.  

 
 
 

Salvador, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 
 

__________________________ 
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 

Presidente da Comissão 
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Anexo “A” 
 
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 
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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: 

 
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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ANEXOS Edital: 
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Edital: 
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Modelo de cada órgão contemplando ao conteúdo mínimo 

ANEXO II PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO Edital: 

Empresa: 
PREÇOS (R$) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
. QUANT.

UNITÁRIO TOTAL 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL GERAL - 
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ANEXO III PROPOSTA PADRÃO Edital: 

Empresa: 
 
 
OBJETO:  
 
A presente Licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para 
............................ 
.........................................................................................................................................................
......... 
 
A infra-firmada através de representante habilitado, vem apresentar a esta Comissão proposta 
para prestação dos serviços acima discriminados, declarando expressamente: 
 
1. que se propõe a executar os serviços constantes do Quadro de Quantitativos pelo preço 

total de R$ .......................... (................................................................), obtido pela 

incidência do multiplicador único “K” igual a .... (......................................................), sobre o 

valor do orçamento estimado gerado pelo Órgão, conforme estabelecido no Título ..... item 

..... do edital de Licitação; 

 

2. que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre 

os insumos  e serviços utilizados para a prestação dos serviços; 

 
3. que se propõe a iniciar e concluir os serviços nos prazos de ..... 
(..............................................) e ...... (.................................................) dias corridos, 
respectivamente, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;   
 
4. que para efeito de medições e pagamentos, serão considerados apenas os serviços 
efetivamente executados, de acordo com os preços unitários obtidos com a aplicação do “K” 
proposto, e não aqueles constantes do Quadro de Quantitativos fornecido, o qual é utilizado 
apenas para fins de julgamento da Proposta de Preço; 
 
5. que se submete a todas as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se totalmente às 
disposições nele contidas. 

 
 

Salvador, ......... de ............................. de .......... 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura da Licitante 
Nome: 
Função: 



32/30 
 

 
 

ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO Edital: 

 
 
CONTRATANTE 
 

O ........................................................, autarquia Estadual, com sede na Cidade de Salvador, Capital do 
Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia, a Avenida Luiz Viana Filho, C.N.P.J. no. 
................................................., daqui por diante designado pela sigla CONTRATANTE 
representado pelo seu Diretor Geral .............................................................., domiciliado e 
residente nesta Capital, C.P.F. n.º ..................................................................................... 
 
 
CONTRATADA 
 
A.............................................., pessoa jurídica de direito privado, com sede a ......................, 
C.N.P.J ............................, neste ato representada por......................., (nacionalidade), (estado 
civil), CPF ......................../......., (formação), (residência), daqui por diante designado 
CONTRATADA. 
 
O CONTRATANTE e a CONTRATADA têm entre si ajustado o presente contrato de empreitada 
por preços unitários mediante as cláusulas e condições a seguir descritas. 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
Processo administrativo no................, de acordo com a Lei 9.433/05. 
 
 
OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de consultoria 
........................................... ...........................................  
 
 
DOTAÇÃO/EMPENHO 
 
ATIVIDADE: 99.999.999.9999 – Xxxxxxxxxx 
ELEMENTO: 3.4.90.39          –  Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
FONTE: 00 
NOTA DE EMPENHO Nº.: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÇOS 
 
Os serviços objeto deste contrato serão prestados pelo preço constante da Proposta Padrão do 
Anexo III, em conformidade com a Planilha de Preços Unitários do Anexo V, dando-se ao 
presente contrato o valor de R$ (por extenso). 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 
documentos, cujos teores são do conhecimento e aceitação da CONTRATADA, que 
prevalecerão uns sobre os outros, de acordo com a ordem que estão enunciados: 
 
- Edital de Licitação e seus Anexos. 
- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
- Proposta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os trabalhos desenvolver-se-ão sempre em regime de estreita colaboração com a 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE o qual poderá indicar fiscais, auditores e/ou outros 
elementos com poderes de atuação para fiscalizar o cumprimento do contrato. 
 
A substituição ou redução, pela empresa, de técnicos ou equipamentos apresentados na sua 
proposta deverá ser previamente submetida ao CONTRATANTE, para sua prévia aprovação. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, caso julgue necessário para o bom andamento 
dos serviços, solicitar a imediata substituição de qualquer técnico, independente de qualquer 
justificativa para o seu ato. 
 
A FISCALIZAÇÃO, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE poderá determinar à 
CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de unidades defeituosas, caso 
constate que o mesmo é insuficiente para acompanhar o andamento dos serviços. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS  
 
Os serviços objeto deste Contrato serão pagos pelos preços unitários da proposta da 
CONTRATADA, constantes da Planilha de Preços Unitários, devendo corresponder ao valor 
dos serviços prestados. Os pagamentos só serão efetuados após a aprovação, pelo 
CONTRATANTE, mediante apresentação das Notas Fiscais / Faturas, devidamente conferidas 
e visadas pelo setor competente. 
 
Todos os custos referentes a materiais, equipamentos, mão-de-obra, obrigações sociais e 
trabalhistas, taxas e impostos, tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, 
seguros e quaisquer insumos estão incluídos nos preços contratados, sendo assim de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Os desembolsos a serem feitos para execução deste CONTRATO, correrão, no atual exercício, 
à conta da dotação especificada no Preâmbulo, enquanto que as previstas para exercício 
seguinte, à conta dos recursos a serem consignados na respectiva Lei Orçamentária. 
 
A FISCALIZAÇÃO realizará medições dos serviços efetivamente executados no período, de 
acordo com o estabelecido nos Termos de Referência e no Edital, que deverão ser assinadas 
pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O pagamento à CONTRATADA 
se fará em até 8 (oito) dias úteis após a data de apresentação da correspondente Nota Fiscal / 
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Fatura devidamente visada pelo setor competente. Poderá o CONTRATANTE, em qualquer 
medição, dar cumprimento a quaisquer modificações ou correções que entenda adequadas em 
relação a qualquer medição anteriormente feita. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
Reajustamento:  Decorridos 12 (doze) meses contados a partir da data limite para 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que esta se referir, os preços dos serviços 
contratados serão reajustados conforme estabelece  o Art. 144 da Lei 9.433/05,  utilizando-se 
os índices de variação dos preços dos serviços de consultoria fornecidos  pela Fundação 
Getúlio Vargas, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 
R = [(Ii  -  Io) / Io] x V , onde 

 
R = Valor do reajustamento; 
Ii = Índice de preços para o mês de prestação dos serviços; 
Io = Índice de preços para o mês de apresentação da proposta; 
V = Valor dos serviços realizados, a preços iniciais. 

 
Atualização Financeira: 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 SEXTA - PRAZO DE CONCLUSÃO E MULTAS 
 
O prazo previsto para conclusão dos serviços objeto deste Contrato será de [DIAS - POR 
EXTENSO] dias, contados a partir do 5º (quinto) dia após o recebimento da Ordem de Serviço, 
conforme estabelecido no Edital. 
 
Do mesmo modo deverão ser cumpridos os prazos parciais definidos pelas datas de conclusão 
das etapas indicadas no Cronograma-Físico da proposta. 
 
O prazo poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mantidos os direitos, obrigações 
e responsabilidades contratuais e nas condições previstas no Artigo 142 da Lei 9.433/05. 
Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo de vigência do contrato, com justificativa 
por escrito. 
 
A CONTRATADA somente poderá pedir prorrogação se ocorrer a interrupção dos trabalhos 
por: 
 
a. fato da Administração. 
b. caso fortuito ou força maior; 
c. outras razões, a critério do CONTRATANTE. 
 
 
 
 
 
 



35/30 
 

A CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas, a critério do CONTRATANTE, quando por 
este constatada qualquer das ocorrências a seguir descritas. 
 
a. Multa de 0,20% (vinte décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

da etapa não cumprida do Cronograma-Físico. 
b. Multa de 0,30% (trinta décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor da etapa não cumprida do Cronograma-Físico, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
 
A aplicação da multa prevista no item acima será obrigatória e o valor automaticamente 
deduzido do pagamento de faturas ou de outros créditos existentes relativos ao mesmo 
contrato, inclusive caução de garantia da execução. As multas serão cobradas pelo valor 
reajustado, utilizando-se os mesmos índices de reajustamento empregados na medição em 
relação à qual for feita a cobrança. 
 
A aplicação da penalidade descrita acima não isenta a responsabilidade da CONTRATADA por 
perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em conseqüência de inadimplemento 
contratual, como também da aplicação de outras penalidades previstas em Lei. 
 
Sem prejuízo da aplicação da multa prevista e da responsabilidade civil e criminal, em caso de 
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá emitir 
Declaração de Inidoneidade do Contratado. 
 
SUCAB propões eliminar este item “ 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
Após a execução dos serviços e correspondente aceitação pelo CONTRATANTE, nos termos 
do Art.161 da Lei 9.433/05, será emitido o respectivo Termo de Recebimento, de acordo com a 
cláusula XVII. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS do Edital. 
 
Caso seja necessário refazer ou complementar serviços executados pela CONTRATADA, por 
indicação da FISCALIZAÇÃO, a mesma o fará às suas expensas, uma vez que é a única 
responsável pela qualidade técnica dos serviços contratados. 
 
O Termo de Recebimento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade técnica e civil pelos 
serviços executados, na forma da Lei. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
Este contrato poderá ser modificado conforme previsão legal disposta no Art. 143 da Lei 
9.433/05, nos seguintes casos: 
 
I. Unilateralmente, a critério da Administração: 
 

a) quando necessária, por motivo técnico devidamente justificado, a modificação do projeto 
ou de suas especificações, para melhor adaptação aos objetivos; 

b) para modificação do valor decorrente de majoração ou redução quantitativa do objeto 
contratual, ou para atender às modificações decorrentes do fato descrito no item 
anterior, até os limites estabelecidos por lei. 
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II. Bilateralmente, quando for: 
 

a) conveniente a substituição, ou reforço da garantia de caução; 
b) necessária a modificação do regime, do modo de execução ou especificações por 

verificação técnica da inadequação das condições originais ou que venham trazer 
vantagens para o CONTRATANTE; 

c) necessária modificação na forma de pagamento, por motivos relevantes e 
supervenientes, mantido o valor inicial; 

d) quando necessário o restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da ADMINISTRAÇÃO para a justa 
remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da ADMINISTRAÇÃO, 
configurando área econômica extraordinária e extra-contratual; 

e) Quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado 
ou quando houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos 
básicos utilizados no contrato. 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste Contrato, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial, atualizado, do contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 
 
A RESCISÃO do contrato poderá ser, de acordo com o Art. 168 da Lei 9.433/05:  

  
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
Incisos I a XV, XX e XXI do Artigo anterior; 
  
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
  
c) judicial, nos termos da legislação. 

 
A inexecução total ou parcial deste contrato, por motivos de responsabilidade da 
CONTRATADA, enseja a rescisão contratual, com as conseqüências nele previstas ou 
decorrentes de Lei. 
 
A rescisão administrativa ou a amigável dependerá de decisão escrita e fundamentada do 
Dirigente máximo do ÓRGÃO. 
 
A rescisão administrativa acarretará: 
 
I. perda da garantia contratual; 
II. retenção de crédito decorrente do contrato; 
III. responsabilidade da CONTRATADA inadimplente pelos prejuízos que causar à 

Administração. 
 



37/30 
 

As conseqüências previstas nos Incisos I e II acima, não serão aplicadas na hipótese de 
rescisão por motivos de interesse público. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO 
 
O CONTRATANTE fiscalizará e acompanhará a execução deste contrato, diretamente através 
de seus prepostos, ou outros técnicos por ele indicados, sem que seja reduzida ou excluída a 
responsabilidade da CONTRATADA, para escusá-la do cumprimento de seus encargos. 
 
I. Caberá à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE acompanhar e verificar a perfeita 

execução do contrato em todas as fases, de acordo com o disposto no Art. 154 da lei 
9.433/05. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
Da CONTRATADA, sem prejuízo do disposto nos Artigos 156, 157, 158 e 159, da Lei 9.433/05: 
 
1. acompanhar, quando solicitado, os elementos integrantes da equipe de fiscalização, na 

inspeção dos locais dos serviços dentro dos dias e horários normais de trabalho ou a 
qualquer dia e hora previamente acordado, fornecendo todos os esclarecimentos; 

2. providenciar imediatamente a execução das correções que se fizerem necessárias e 
determinadas pela FISCALIZAÇÃO, nos serviços já realizados, caso estes estejam em 
desacordo com as normas, ou orientações por escrito da FISCALIZAÇÃO; 

3. manter à frente dos serviços um técnico qualificado, com autoridade bastante para atuar em 
nome da CONTRATADA, representá-la junto à Fiscalização do CONTRATANTE e resolver 
qualquer problema referente aos serviços contratados; 

4. colocar no local dos serviços, em bom estado de conservação, equipamentos e 
instrumentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para prestar 
satisfatoriamente os serviços, conforme relacionado na proposta; 

5. instalar e manter no canteiro de obras, quando for o caso, sem ônus para o 
CONTRATANTE, um escritório e os meios necessários ao exercício da fiscalização e 
medição dos serviços por parte do CONTRATANTE. 

6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

7. Segurança e meio ambiente, quando for o caso. 
 
DO CONTRATANTE: 
 
1. possibilitar à CONTRATADA a realização dos serviços, inclusive fornecendo-lhe os meios 

para execução dos trabalhos, resolvendo eventuais impedimentos oferecidos pelos 
proprietários relativo a acesso em suas propriedades. 

2. cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma-Físico para análise e aceitação das etapas 
de trabalho realizadas. 

3. Efetuar os pagamentos das medições, devidamente aprovadas, até o 8º dia útil 
subseqüente à apresentação da Nota Fiscal / Fatura. 

4. Receber o objeto contratado, conforme disposto na Cláusula Sétima. 
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5. Fornecer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento definitivo, o 
correspondente atestado técnico. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, para dirimir as questões 
decorrentes deste contrato, com renúncia expressa a todo e qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por terem justo e contratado, assinam o presente instrumento em 08 (oito) vias de igual teor, 
os representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes, para que produza os seus efeitos legais. 
 
 
Salvador, ....... de ....................... de 9999. 
 
 
 
_________________________________                  ________________________________ 
 
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE                    REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
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ANEXO V MODELOS Edital: 
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MODELO 01 TERMO DE COMPROMISSO Edital: 

Empresa: 
 
 
 

Exmº SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
Senhor Presidente: 
 
 
Propomo-nos a  executar os serviços de que trata o Edital de Tomada de Preços n.º _______, 
pelos preços constantes da nossa PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope “C”, e de acordo com 
os Quadros de Quantitativos especificados neste Edital. 
 
Declaramos que: 
 
a) conhecemos a área onde serão executados os serviços e tomamos conhecimento de suas 

características e dificuldades; 
 
b) iniciaremos os serviços dentro do prazo de 5 dias (proposta no edital) 10 (dez) dias 

consecutivos contados a partir da data de entrega da Ordem de Serviço; 
 
c) assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, nos prazos propostos e 

nos sujeitamos às condições estabelecidas no Edital; 
 
d) reconhecemos ao Órgão o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução 

dos serviços mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados. 
 
e) concordamos em firmar o contrato para a execução dos serviços relacionados nesta 

proposta pelos respectivos preços, se para isso formos convocados; 
 

Em, _____ de _____________de ______. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura da Licitante 
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Obs.:  Deverão ser indicados o nome da firma e os nomes e funções das pessoas que 
assinarem a proposta. 



MODELO 02 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO Edital: 

EMPRESA:  PRAZO INICIAL: 
DATA DA LICITAÇÃO/PROPOSTA:  DATA DO ORÇAMENTO: 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 30 60 90 120 150 180 
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PERCENTUAL SIMPLES        

PERCENTUAL ACUMULADO -        

TOTAL SIMPLES        

TOTAL ACUMULADO -        
DATA: EMPRESA: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL 



 


