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7.4.1 - Será assegurada a preferência de contratação a microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas, respeitado o seguinte:
7.4.1.1 - Constatado o empate ficto de preços da proposta de menor lance com

mlcroempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativas, a COMISSÃO divulgará
a ordem de classificação das propostas informando o empate de preços;
7.4.1.2 - A mlcroempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate ficto,
observada a ordem de classificação e o disposto no subitem 7.4 anterior, será
convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PREÇOS, obrigatoriamente abaixo
daquela de menor valor obtida.
7.4.1.3 - Na hipótese de não ocorrer o desempate da proposta da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa com aquela de menor preço, em razão da
não apresentação de nova oferta ou falta de comprovação de regularidade fiscal, a

COMISSÃO convocará as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na
hipótese mencionada no subitem 7.4 anterior, na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito;

7.4.1.4 - Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o subitem
7.4 anterior esteja configurado empate em primeiro lugar, serão adotados os critérios
de desempate previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011.

7.4.1.4.1 - Caso a COMISSÃO venha se valer do critério de desempate do inciso IV
do art. 25 da Lei 12.462/11, o mesmo se realizará da seguinte forma:

7.4.1.4.1.1 - Serão dispostos na urna de n® 1, tantas cédulas quantas forem as
empresas empatadas, cada qual com a indicação do nome das licitantes em disputa.

7.4.1.4.1.2 - Serão dispostos na urna de n° 2, uma cédula com a palavra vencedor e
tantas outras em branco quantas forem as empresas empatadas.
7.4.1.4.1.3 - O Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna

de n° 1 o nome de uma empresa e da urna de n° 2 uma cédula, que indicará ser
aquela empresa a vencedora ou não.

7.4.1.4.1.4 - Caso não seja, na primeira extração, conhecida a vencedora, o
Presidente deverá retirar outra cédula da urna de n° 1, seguida de outra da urna de n°
2, assim procedendo até que se conheça a empresa vencedora.

7.4.1.5 - O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará
quando a melhor oferta iniciai não tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa.

7.5 - Encerrada a fase de lances, a COMISSÃO ordenará as propostas por ordem
decrescente de vantajosidade e convocará a licitante que apresentou a
proposta/lance mais vantajosa para reelaborar e apresentar, por meio eletrônico, os
documentos elencados a seguir, com os respectivos valores adequados ao lance
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vencedor, nos prazos de 2 (dois) dias úteis para os documentos referenciados nos
subitens 7.5.1 a 7.5.5:

7.5.1 - Carta de Apresentação da Proposta de Preços conforme ANEXO VII - CARTA

DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO);
7.5.2 - Planilhas de Quantidades e Preços conforme ANEXO I - PLANILHA DE
QUANTIDADES E PREÇOS(MODELO);
7.5.2.1 - Para efeito de preenchimento das planilhas de serviços e preços a licitante
não poderá:

7.5.2.1.1 - Cotar preço unitário e global superior ao orçamento previamente estimado
pelo órgão licitante, nos termos dos §§ 3" e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou
inexequível, ressalvado o disposto no subitem 10.7.12.1 deste Editai;
7.5.2.1.2 - Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar
as disposições do subitem 7.7 deste Edital.

7.5.3 - Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI)e
das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de
Quantidades e Preços;

7.5.4 - Cronograma Físico-Financeiro conforme ANEXO I (MODELO), não se
admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e
prazos de execução estabelecido neste Edital e seus Anexos;

7.5.4.1 - As medições serão sempre feitas a cada período mínimo de 30 (trinta) dias
corridos. A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última
medições, quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso
do mês; neste caso o cronograma será ajustado à situação;

7.5.4.2 - O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função
de motivos de interesse do órgão contratante, desde que devidamente autuado em
processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei 8.666/93).
7.5.5 - Planilhas de composição analítica de preços unitários (CPU'S) de todos os
itens da Planilha de Quantidades e Preços conforme ANEXO I.A - PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU.

7.6 - Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no

subitem 7.5 a COMISSÃO procederá as correções da seguinte forma:

7.6.1 Será possível a correção de erros formais e materiais de fácil constatação nas
planilhas de custo, desde que não haja alteração do valor global da proposta e essa

se mantenha exeqüível, conforme entendimento do TCU; "Erro no proenchimonto dd

planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, Quando a planiiha puder ser ajustada sem a
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc8350@<;ni;nl.cotii - CNPJ n" 13.761.531/0001-49

> # t f I *r u n í

necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 - Plenário TCU).
7.6.1.1 - Caso a alteração na planilha de custo majore o valor da proposta inicial, a
licitante será desclassifica.

7.6.1.2 - Entre o preço global das PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, para

a CARTA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS prevalecerá o
primeiro;
7.6.2 - Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por
extenso.

7.6.3 - No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a
quantidade;
7.6.4 - No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

7.6.5 - O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em
conformidade com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para
correção de erros. O valor resultante consistirá no preço-corrigido global da
PROPOSTA DE PREÇOS.

7.7 - A COMISSÃO reservadamente verificará a conformidade do preço global da
proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a
contratação, sua adequação com os requisitos do instrumento convocatório,
promovendo a desclassificação, mediante decisão motivada, daquela que;
7.7.1 - Contenha vícios insanáveis;

7.7.2 - Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento
convocatório;

7.7.3 - Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento
estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no Decreto
7.581/2011;

7.7.4 - Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo órgão
licitante;

7.7.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital,
desde que insanáveis;

7.7.6 - Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.
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7.7.7 - As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste
Edital.

7.7.8 - Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
7.7.8.1 - Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinqüenta por cento
do valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante;

7.7.8.2 - Valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante.
7.7.9 - Serão consideradas potencialmente inexequíveis as propostas com preços
unitários inferiores a 70% (setenta por cento) do preço unitário previsto no orçamento
previamente estimado pelo órgão licitante para os quais serão feitas diligências a fim
e comprovar sua exequibilidade.
7.7.9.1 - As composições de custos unitários serão verificadas quanto à adequação

ao projeto podendo a COMISSÃO solicitar a compatibilização da Composição de
Custo Unitário ao projeto desenvolvido.

7.7.10 - A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
7.7.10.1 - Na hipótese de que trata o subitem 7.7.9 anterior, o licitante deverá
demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado
no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composições de custos unitários;
7.7.10.2 - A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e

instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na
proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o
órgão licitante admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o
global de cada lote previamente estimado a ser divulgado após o encerramento da
licitação, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério;

7.7.11.1 - Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a
data da apresentação das propostas, desde que transcorridos 06 (SEIS) meses da
data-base, serão observados os critérios estabelecidos no item "Reajuste de Preços"
constante da minuta do contrato conforme ANEXO I - MINUTA CONTRATO deste
Edital;

7.7.11.2 - O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até
a 2® (segunda) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor
global do orçamento de referência atualizado.
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7.7.12 - Os preços unitários máximos que o órgão licitante admite pagar para a
execução do objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência
devidamente corrigidos na forma presente no subitem 7.7.11.1 anterior;
7.7.12.1 - Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em

relatório técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÃO, os valores
das etapas do cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite constante do
orçamento estimado em relação aos itens materialmente relevantes, desde que não
ultrapasse o valor global;

7.7.12.2 - Os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes,
de modo a contemplar tanto o desbordamento dos custos unitários (diretos) quanto o
das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) em relação aos respectivos
valores estabelecidos no orçamento-base.
7.7.13 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos
preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato.

7.7.14 - Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma físico-financeiro permaneçam acima do orçamento base elaborados pelo
órgão licitante, e o relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela

COMISSÃO, haverá negociação com o licitante para adequar seus preços unitários
aos preços correspondentes do orçamento-base elaborado pelo órgão licitante,
ajustando deste modo também o valor global da proposta, sob pena de
desclassificação.

7.7.14.1 - Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação,
quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado
por sua proposta permanecer acima do valor do orçamento previamente estimado.

7.7.15 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

7.8 - Sendo aceita a proposta mais bem classificada após o julgamento da
PROPOSTA DE PREÇO será verificado o atendimento das condições habilitatórias
pelo licitante que a tiver formulado, mediante apresentação dos DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO de acordo com as exigências estabelecidas no item 8 deste Edital.
7.9 - Caso a mais bem classificada não atenda as condições habilitatórias será

solicitada a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da segunda melhor
classificada, e assim por diante, até alcançar a proposta válida.
8.0 - DA HABILITAÇÃO
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8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos
deverão ser apresentados pelo licltante mais bem classificado após o julgamento da
PROPOSTA DE PREÇOS, em uma única via, em envelope opaco e lacrado,
contendo as seguintes indicações no seu anverso:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ENVELOPE 2 ■ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RDC PRESENCIAL N® 006/2020

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

8.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em
original, em cópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração,
ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
8.2.1. No caso de cópia autenticada por servidor da administração esta deverá ser
feita pela comissão de licitação, em horário de atendimento ao público,
preferencialmente até 01 (um) dia útil antes da abertura do certame.
8.2.1.1 Caso haja necessidade de autenticação durante a sessão, os documentos
originais poderão ficar retidos até a finalização do certame.
8.2.2 - A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licltante
e na proposta poderá ser igualmente suprida pelo Representante Legal presente à
sessão de abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse
fim.

8.3 - Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar
preferencialmente encadernadas, rubricadas pelo representante lega! da licitante e
numeradas seqüencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número
exato:

8.3.1 - A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas,
será suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na

sessão de abertura do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital.

8.4 - Serão inabilitadas as licitantes com registros impeditivos nos seguintes
cadastros, que serão verificados pela COMISSÃO e com resultados das consultas
anexados aos autos do processo desta licitação:

8.4.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no
Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.aov.brL

8.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade
administrativa

disponível

no

Portal

do

(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar reauerido.phpL
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8.4.3 - Para consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas dos subitens 8.4.1, 8.4.2 acima pela Consulta Consolidada de Pessoas
Jurídica do TCU (https://certidoes-aDf.apps.tcu.qov.br/)

8.4.4 - As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de
contratar com a Administração, até ulterior regularização.
8.4.5 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
8.4.5.1. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da

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

8.4.5.2 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.5 ■ O ENVELOPE 2 dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:
8.5.1 - Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, ou pela líder do consórcio, com

as seguintes informações conforme ANEXO X - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO).
8.5.2 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7°
da Constituição Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998);
8.5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

8.6 - Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) no caso de sociedade empresária: cópia autenticada de ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;

b) no caso de sociedade simples: cópia autenticada de inscrição do ato constitutivo no

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
Indicação dos seus administradores;

c) no caso de empresas individuais apresentar cópia autenticada Requerimento de
empresário;
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d) no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cópia autenticada
certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007,
do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
e) no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa e
do seu Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.);
g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.
8.7 - Relação dos DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual:

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da
empresa,

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
e) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a Dívida Ativa da
União;

f) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos
termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.7.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos negativos;

8.7.2. Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme lei
complementar 123/2006 e alterações.

8.8

- Relação dos DOCUMENTOS DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA -

FINANCEIRA
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a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão:

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitaçao, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitação.
b) Declaração firmada pelo contador da Licitante, atestando que os dados
referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo
especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível, não
sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas:
índice de Liquidez Corrente - ILC
ILC=AC

ILC >1,0

PC

índice de Liquidez Geral - ILG
ILG = AC+RLP

ILG > 1,0

Sendo:

AC= Ativo Circulante:
PC= Passivo Circulante;

PC+ ELP
Grau de Endividamento Total - GET

RLP= Realizável a Longo

Prazo;

GET = PC + ELP
Prazo;

GET < 0,50

AT

ELP= Exigível a Longo
AT= Ativo Total

b.1) O licitante deve apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez;

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;

C.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

C.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive
com os termos de abertura e encerramento;

C.3) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador;
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e) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou de contrato/estatuto
social;

f)Capital Social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado (da proposta)

8.9 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na
entidade profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas
fora do Estado da Bahia, deverão apresentar comprovação de visto emitido pelo
CREA/BA nas suas certidões de Registro e Regularidade da Empresa junto ao órgão
acima citado, de acordo com o art. 69 da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-

CONFEA, para fins de assinatura do contrato.
b) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA
da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que
comprove(m) que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário
a comprovação de realização de no mínimo 50% dos itens destacados na planilha
abaixo para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada.
Lote 1 - ESCOLA AILTON MARQUES

DESCRIÇÃO

JANELA

DE

ALUMÍNIO

MAXIM-AR,

FIXAÇÃO

COM

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AP 07/2016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE

OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 08/2015
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICALSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS

EXECUÇÃO

DE

PÁTIO/ESTACIONAMENTO

EM

PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

Lote II - ESCOLA ANÍSIO MARQUES
DESCRIÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 MT PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
8 UTILIZAÇÕES.
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FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA

SAPATA.

EM

MADEIRA

SERRADA, E=25

MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF 06/2017
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM

CONCRETO

MOLDADOIN

LOCO. FEITO

EM

OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM^ COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEÍRA.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M^ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
EACABAMENTO.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

b.1) 0(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as
seguintes Informações básicas:
b.1.1) Nome do contratado e do contratante;

b.1.2) Nome do(s) responsável{is) íécnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e
número(s) de registro(s) no CREA;

b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;
b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
b.1.6) Data do início e término dos serviços.

c) Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consórcio, de
quaisquer das empresas que o compõem) que comprove(m) que a licitante tenha
executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da
presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização de no mínimo 50%
dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federai, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda para empresa privada, dos mesmos itens relacionados na alínea "b"
acima.

C.1) 0(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações
básicas:

c.1.1) Nome do contratado e do contratante;

c.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e
número(s) de registro(s) no CREA;

c.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
c.1.4) Localização da obra ou dos serviços;

c.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
c.1.6) Data do início e término dos serviços.

d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissionais detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade
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Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo{s)
Técnico(s)(CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de
característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância
e valor significativo são as indicadas na alínea "b" anterior;
e) Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços;
e.1) Anexar declaração individual do(s) responsável(is) técnico(s), autorizando sua
inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação
dos serviços licitados e que irá participar na execução dos trabalhos, inclusive quando
o responsável técnico compõe o Contrato Social da empresa ou se também é o
Representante Legal da Licitante.
e.2) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnicas elencados acima
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para
entrega da proposta;
f) Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro
permanente da empresa licitante, no qual os profissionais indicados pela proponente,
para fins de comprovação de capacidade técnica.
f.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
sócio, diretor, empregado (devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social), responsável técnico ou profissional contratado.
f.1.1) Admitir-se-á declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitação;

f.2) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa
licitante dar-se-á através:

f.2.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente
registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da
licitante;

f.2.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anônima;

f.2.3) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas

que demonstre o n.° de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor,
com a última alteração de salário;

f.2.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial

da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um
dos seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente
registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social -

CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou
Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício.
g) A empresa deverá manter um profissional (engenheiro) para cada obra, sem

prejuízo da exigência da alínea "b" deste subitem, o qual atenda as exigências legais
aplicáveis, bem como as condições de capacidade técnica previstas neste edital.
g.1.) Para esta hipótese, a comprovação de contratação só será necessária se a
licitante for considerado vencedora.

g.2) No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30 § 10, da Lei n° 8.666 de 1993, por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde de que a substituição seja
aprovada pela Administração.
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i) Atestado de visita emitido pelo órgão licítante (exclusivamente por Engenheiro da
Prefeitura), em nome da iicitante, de que ela, por intermédio de engenheiro civil,
visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos
mesmos.

1.1) A visita técnica só será realizada mediante agendamento no setor de Licitações
ou de Engenharia da Prefeitura.
1.2) A visita técnica poderá ser substituída por declaração do responsável técnico de
que possui pleno conhecimento do objeto a ser licitado.
j) apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
j.1) Instalações de Canteiro (organização e "lay out");
j.2) pessoal técnico especializado:
j.3) Lista de Equipamentos.
I) Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar no envelope n. 1, conforme item 10.5 do Anexo Vll-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017:

1.1 )A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764
de 1971;

1.2)A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

1.3)A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;
!.4)0 registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

1.5)A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e

1.6)Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
cooperativa: a) ata de fundação: b) estatuto social com a ata da assembléia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da

assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o
contrato em assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
1.7) A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIIVIENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

9.1 - Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, só poderão ser
solicitados, pessoalmente no setor de licitações, situado na Av. Oceânica, n° 2.994,
Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa, Estado da Bahia, devidamente protocolado, nos dias
úteis, das OShOOmin às 12h00min, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os
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adquirentes do Edital e disponibilizados no sitio oficial da Prefeitura Municipal de Nova
Viçosa - BA.
9.2 - A impugnação do Editai e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que
assinou o Edital e protocolada no Protocolo do órgão licitante, localizada na Av.
Oceânica, n° 2.994, Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa, Estado da Bahia, de 2® a 6® feira,
das 08h00 às 12h00, até 05(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da licitação.

9.2.1 - Apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se
ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos ENVELOPES
contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, conforme previsto no item 9.1;

9.2.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo,

por conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PREÇOS à COMISSÃO,junto com as
outras licitantes, na data, hora e local fixados no item 2.0 deste Edital.

9.3 - Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração
do vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata;

9.3.1 - A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
proposta ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada
sessão, a sua intenção de recorrer, mediante motivação com registro em ata pela
COMISSÃO, sob pena de preclusão;
9.3.2- O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e

começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o subitem
9.3 anterior;

9.4 - Caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo
recursal somente iniciar-se-á após decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis destinado
a regularização da documentação, nos termos previstos no parágrafo 1° do art. 43 da
Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo
mencionado desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
apresente as eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

9.5 - O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo do
órgão licitante, no endereço indicado no subitem 9.1 deste Edital;

9.5.1 - O recurso só poderá ser interposto pessoalmente no setor de licitações, dentro
do prazo regulamentar, das 08h00 ás 12h00, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis da data do término do prazo recursal;

9.5.2 - As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO, por

intermédio da COMISSÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5
(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade,
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devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de
apuração de responsabilidade;
9.5.3 - Os arquivos eietrônicos com textos das razões e contrarrazões serão

disponibiiizados no sitio oficiai da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa- BA.
9.6 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
9.7 - O recurso terá efeito suspensivo;

9.8 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste
Edital e seus Anexos não serão conhecidos;
9.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editai e seus Anexos, excluir-se-á
o dia de início e inciuir-se-á o do vencimento;

9.9.1 - Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no âmbito do órgão licitante;

9.9.2 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo
estejam com vista franqueada ao interessado.
10. DO ENCERRAMENTO

10.1 - Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o órgão licitante
poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;
10.2 - Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e
encaminhado a autoridade superior, que poderá:

10.2.1 - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supríveis;

10.2.2 - Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

10.2.3 - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
10.2.4 - adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os

autos ao setor jurídico do órgão licitante para que esse convoque o adjudicatárío para
assinatura do contrato.

10.3 - Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará nos diários oficiais da União e no
site do órgão licitante os atos de adjudicação do objeto, de homologação do certame,
bem como os valores do orçamento previamente estimado para a contratação.

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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11.1 - O prazo de execução do objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da assinatura da Ordem de Serviços, sendo:
11.2-0 prazo do contrato decorrente desta licitação será de até 31 de dezembro de
2020, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses
elencadas no §1°, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.

11.3. Caso o prazo para execução de serviços não seja cumprido consideraremos o
prazo do contrato.
11.4- O local do serviço é:

11.4.1 - Município de Nova Viçosa - BA.
Escola Ailton Marques de Souza, Rua Nova Amizade, 375 - Castelo - Posto da Mata,
Escola Anísio Marques de Souza, Rua das Flores, s/n - Trevo - Posto da Mata.
12.0-DOS PAGAMENTOS

12.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão llcitante dos
documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na minuta do
Contrato que representa o ANEXO 11 - MINUTA CONTRATO deste Edital.

13.0 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1 - O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada
manifestação da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta
do Contrato que representa o ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital.
14.0 - DA FONTE DE RECURSOS

Órgão: 05- Fundo Municipal de Educação de Nova Viçosa;
Secretaria: 501 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Unidade: 50101 - Fundo Municipal de Educação;
Projeto Atividade: 2.069 - Gestão das ações do precatório do FUNDEF;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica;
Fonte de Recursos: 95 - Precatórios FUNDEF.

15.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
15.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:

15.1.1 - Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação do objeto
deste certame, e entregar no órgão licitante antes da assinatura do Contrato, Garantia

de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor
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global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de
vigência do Contrato, numa das seguintes modalidades:
15.1.1.1 - Caução em dinheiro:

15.1.1.1.1 - A Caução em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente mediante
depósito ou transferência ao órgão licitante/contratante.

15.1.1.2 - Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a
fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as
regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos

Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado
de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa
Contratada:

15.1.1.3 - Fiança bancária conforme ANEXO XII - CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fiança fornecida por
estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
15.1.1.3.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco;

15.1.1.3.2 - Cópia autenticada da assembléia que elegeu a última diretoria do banco;
15.1.1.3.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de
procurador do banco;

15.1.1.4 - Seguro-garantia - entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa
em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o órgão licitante o único
beneficiário do seguro:

15.1.1.4.1 - Via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas
do Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em
seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação
digital;

15.1.1.4.2 - O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I
e II da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003;
15.1.1.4.3 - O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.

15.1.1.5 - Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes
informações:

15.1.1.5.1 - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o
número do Contrato;
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15.1.1.5.2 - Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
15.1.1.5.3 - Nome e número do CNPJ do SEGURADO (órgão ücltante/contratante);
15.1.1.5.4 - Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);

15.1.1.5.5 - Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).
15.1.1.6 - As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de
fiança, e seus endossos e aditamentos, devem expressar o órgão contratante como
SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou
Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

15.1.1.7 - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, pro rata têmpora pela fórmula estabelecida na
minuta do Contrato que representa conforme ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste
Edital, atualizada a partir da data de recolhimento ao órgão contratante;
15.1.1.8 - Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a
garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante
contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais.

15.1.1.9 - A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do
Contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar
o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão
de obra utilizada;

15.1.1.9.1 - Quando liberada, a garantia em dinheiro será atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos à Contratante;

15.1.1.9.2 - A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato,
mais 90 (noventa) dias após o termino da vigência contratual, devendo ser renovada
nas mesmas condições, no caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de
sua vigência;
15.1.1.9.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução
contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no
prazo de 10(dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada;
15.1.1.9.4 - Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências
decorrentes da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento

dessas verbas diretamente pelo ÓRGÃO CONTRATANTE;
15.1.1.9.5 - A perda da garantia em favor do ÓRGÃO CONTRATANTE, em
decorrência

de

rescisão

unilateral

do

Contrato, far-se-á

de

pleno
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