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Licitações

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PA-169-2022
AVISO
A Prefeitura Municipal de Apuarema/BA; comunica aos interessados que fará realizar
no dia 02 de dezembro de 2022, às 09h00min, no Prédio da Prefeitura, situada na Rua
Jorge Souza Neto, S/N – Centro, CEP: 45.355-000, nesta Cidade, na modalidade
Tomada de Preços, Menor Preço global, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DO RAMO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NA
SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL; quando serão recebidas as propostas e documentos
de habilitação nos termos do edital e seus anexos, ficando os interessados cientificados
que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município,
disponível no citado site, link, imprensa oficial. A data e horário de atendimento para
esclarecimentos é de Segunda Feira a Sexta Feira das 10:00 ao 12:00 hs,– Presidente
da Copel.
Apuarema/BA, 16 de novembro de 2022.

RICARDO WILTON ELIODORIO DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PA-169-2022

O MUNICÍPIO DE APUAREMA - BA torna público, para conhecimento dos interessados,
que irá realizar procedimento licitatório, na modalidade de “TOMADA DE PREÇOS”, de
acordo com as condições estabelecidas neste Edital, sob o Regime de Menor Preço
Global. O Envelope da documentação relativa à “Habilitação” o envelope contendo a
“Proposta Comercial” de execução do objeto deverão ser entregues, às 09:00 hs do dia
02 de dezembro de 2022, na Sede da Prefeitura Municipal, situada Rua Jorge Souza Neto,
S/N – Centro, CEP: 45.355-000, Centro, APUAREMA - BA, perante a Comissão
Permanente de Licitação, ora designada pela Decreto Nº 001, de 03 de janeiro de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. A presente licitação fundamenta-se legalmente na Lei Federal 8.666/93 com todas as
alterações posteriores.

OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022, tem por objeto a escolha da proposta de
menor preço global para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE
MUNICÍPIO,

EM

REGIME

DE

EMPREITADA

POR

PREÇO

GLOBAL,

COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL.
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RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos para a execução das obras são alocados no orçamento da Prefeitura Municipal
conforme as seguintes dotações:
Unidade: 05.01.005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Proj/Ativi: 1.014 – INFRAESTRUTURA PARA CULTURA, ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 01 / 04 / 15 / 19 / 22 / 95

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. São admitidas na presente licitação, empresas capacitadas para execução dos tipos
de serviços que constituem o objeto deste Edital e que atendam, comprovadamente, às
condições ora estipuladas no item 8 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

Através de atestado(s) expedido(s) por órgão(s) ou Fundação(ões) da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou por pessoa jurídica de direito
privado declarando que o Responsável Técnico da licitante desempenha atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação, observado o que estabelece o item 8.

Prova do Capital Social de até 10 % (Dez por cento), da Proposta apresentada pelo
licitante.
A empresa proponente licitante para participar do certame deverá prestar caução de
manutenção da proposta, no valor correspondente a 1% (um por cento) do total
estimado da obra, conforme prescreve o inciso III do art. 31 da Lei 8.666/93, através de
depósito bancário identificável em nome da Prefeitura Municipal de Apuarema - BA,
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Banco do Brasil, Agência: XXXX-X, Conta Corrente n°: XXXXX-X, ou através de carta
de fiança bancária, seguro garantia ou qualquer das modalidades elencadas no § 1° do
art. 56 da Lei Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade da apresentação do
comprovante de pagamento anexado junto a documentação de Credenciamento e/ou
Habilitação.
As cauções realizadas via depósito bancário serão comprovados mediante consulta à
tesouraria do município. As demais modalidades serão consultadas a veracidade e/ou
registro na SUSEP, sob pena da não aceitabilidade em caso de não comprovação.
A devolução da caução da proposta via depósito bancário, será efetuada pela Tesoura
do Município a partir do 30° (trigésimo) dia, a contar da data da Homologação do
processo em apreço.

4.2.

Todas

e

quaisquer

declarações

apresentadas

neste

processo

licitatório,

obrigatoriamente serão impressas em papel timbrado do licitante assinado pelo signatário.

PRAZO E VALOR ESTIMADO

5.1. O prazo previsto para vigência do contrato será de 60 (sessenta dias), contados a
partir da Ordem de Serviços.

5.2. O valor estimado da execução dos serviços licitados é de R$ 96.721,92 (noventa e
seis mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos).

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

6.1. Os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser apresentados em 02
(dois) envelopes fechados, distintos, lacrados e rubricados, de números “1” e “2”,
mencionando no anverso a razão social da Licitante e a caracterização numérica da
Licitação.
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6.2. Todos os elementos de cada um dos envelopes deverão ser enfeixados em pasta e
rubricados, bem como não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas.

6.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em originais, ou
cópias reprográficas, desde que autenticadas por cartório competente ou por servidor da
Prefeitura Municipal de APUAREMA – Ba.

6.4. O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único caderno, contendo os
“Documentos de Habilitação”.
6.5. O Envelope nº 2 deverá ser composto de 01 (um) único caderno contendo a “Proposta
Comercial”.
6.6. A apresentação da Proposta implica no pleno conhecimento, pelos Licitantes, das
condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de
divergências, o disposto no Edital.
6.7. Não será considerada qualquer documentação remetida por via postal ou entregue
após o início da sessão para o recebimento da documentação relativa às condições de
participação.

CREDENCIAMENTO

7.1. Instaurada a sessão de abertura, os prepostos das licitantes apresentarão ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação suas credenciais, acompanhada da
Cédula de Identidade.
7.2. A pessoa credenciada a representar o licitante, deverá ser indicada por sócio ou por
diretor, devidamente referidos no instrumento de constituição da empresa, ou mandatário,
mediante apresentação de instrumento de procuração com firma reconhecida, e terá
poderes para praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processo de licitação,
inclusive e especialmente, discernir sobre o direito de recurso.
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7.3. Na hipótese de outorga da procuração, o outorgante deverá constar do contrato social
da empresa ou, sendo diretor contratado, ter poderes da empresa para tal indicação;

7.4. A Procuração Particular ou Credenciamento estará com firma reconhecida e
acompanhada de documentação que comprove que o outorgante tem poderes para assinálos.

7.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá também ser
apresentada a Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa
nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio – DNRC datada dos últimos 30 (trinta) dias, exigida somente para microempresa
e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um
dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na
presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.A
falta ou recusa de entrega de tal documento (Certidão) não elimina a licitante, mas perde
a condições e benefícios da LC 123/2006.
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº “1”
8.1. O Envelope nº 1 referente à “HABILITAÇÃO”, é composto dos seguintes documentos:

CAPACIDADE JURÍDICA

Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
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Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor, devidamente registrado,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial, que comprove a condição de microempresas e empresas de pequeno porte,
emitida após o último arquivamento;
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir;

Declaração de não ocorrência de fato superveniente que impeça a licitante de participar de
processos licitatórios ou de ser contratada junto à administração pública, inclusive esta
Prefeitura Municipal;

Declaração de não empregar menor com idade abaixo dos 18 anos em trabalhos noturnos
e também os considerados perigosos ou insalubres; menor com idade abaixo de 16 anos,
sob qualquer motivo, salvo o menor a partir de 14 anos, desde que o faça exclusivamente
na condição de aprendiz;

REGULARIDADE FISCAL

Cópia do cartão do CNPJ, em vigor;

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
presente licitação;
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Prova de Regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante ou outro equivalente, na forma da lei, com prazo de validade
em vigor.

Prova de Regularidade Relativa (FGTS);

Prova de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (CNDT), na forma da lei,
com prazo de validade em vigor.

CAPACIDADE TÉCNICA

Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo – CAU, da região a que estiverem vinculados, em plena validade,
comprovando estarem aptos ao desempenho das atividades pertinentes e compatíveis
com o objeto da presente Licitação, conforme art. 59, da Lei n.º 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e art. 30, I, da Lei n.º 8.666/93;
Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional(is) de nível superior, arquiteto ou engenheiro, reconhecido(s)
pelo CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU). O vínculo
profissional será efetuada através da comprovação de pelo menos uma das opções
indicadas abaixo:

Apresentação da cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante;

Do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio;

Contrato de trabalho ou prestação de serviços, com firma reconhecida em cartório.
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Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de Atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU:

Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviço de
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
presente.

A atestação técnica exigida poderá ser apresentada em vários atestados, admitindo-se
o simples somatório dos acervos para atendimento do Edital.

Comprovação da capacitação técnico profissional, mediante apresentação de Certidão
de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e/ou CAU - Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços, objeto deste Edital.

A atestação técnica exigida poderá ser apresentada em vários atestados, admitindo-se
o simples somatório dos acervos para atendimento do Edital.

Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente
do (s) responsável (is) técnico (s), que acompanhará a execução dos serviços de que
trata o objeto desta Tomada de Preços.
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Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

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, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como
base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGPDI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

§ único - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter as
assinaturas de pelo menos um sócio-gerente, e do contador ou por outro profissional
equivalente, responsável através da aposição do selo “DHP”, com comprovante de
quitação e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado
onde os mesmos foram efetuados;

Em se tratando de licitante que apresente o Balanço pelo Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) os Termos de Abertura e Encerramento registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da Licitante pode ser substituído pelo Recibo de
Entrega de Escrituração Contábil Digital à Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, no Balanço Patrimonial,
comprovação da boa situação financeira da empresa, acompanhados da demonstração
do Índice de Liquidez Geral e do Grau de Endividamento, obtidos de acordo com a
fórmula a seguir discriminada A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão
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apresentar o valor mínimo igual a 1,00 (um), resultantes da aplicação das seguintes
fórmulas:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC + RLP: > ou = a 1,00
PC + ELP

GRÁU DE ENDIVIDAMENTO: PC + ELP: < ou = a 1,00
AT

Nota:

AC

–

Ativo Circulante

RLP
PC
ELP
AT

–
–
–
–

Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante
Exigível Longo Prazo
Ativo Total

Obs. 1: A justificativa para a escolha do índice contábil, exigido na alínea “8.1.20”, assim
como de seu valor, prende-se às orientações estabelecidas na Instrução Normativa nº
02/2010, art. 44, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Serviços Gerais
- SISG. Entendemos que a exigência de comprovação de boa situação financeira das
interessadas, a escolha dos índices adotados e de seus valores não restringem o
caráter competitivo da licitação, e é imprescindível à Administração para a contratação
com o mínimo de segurança.
Obs. 2: As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço;

Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por
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membro da Comissão Permanente de Licitação ate (48 horas) antes da abertura da
sessão ou publicação em órgão da imprensa oficial;

Observações:

I - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos
e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº “2”
9.1. O Envelope nº 2, referente à “Proposta Comercial”, deverá ser apresentado da
seguinte forma:

9.1.1. Carta Proposta conforme modelo Anexo I.

9.1.2. Planilha Orçamentária da Licitante, preenchida em todos os itens, com seus
respectivos preços unitários e totais estimado, grafados em “Real”, devendo a mesma estar
rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante, de acordo com os
modelos Anexos;

9.1.3. Planilha de Composição de BDI
9.1.4. Cronograma de Execução Físico-Financeira – Anexo VII
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9.1.5. Composições de custos unitários de todos os serviços constantes na planilha
orçamentária em seu último nível de detalhamento dos insumos (materiais, equipamentos
e outros) e mão -de-obra, com seus respectivos coeficientes, preço parcial, encargos
sociais, BDI, e o valor total.

9.1.5.1 O BDI proposto pela licitante, bem como os parâmetros para cálculo do mesmo,
deverão estar dentro da margem de referência proposta pelo Tribunal de Contas da União
– TCU baseado em seu mais recente estudo realizado sobre o assunto, como forma de
assegurar a Administração pública
9.1.5.2 As empresas Optante pelo Simples Nacional, ficam obrigadas a apresentar a
Receita Bruta Acumulada nos 12 meses (RBT12) anteriores ao período de apuração, para
determinar a faixa e alíquota de impostos que estão obrigadas a recolher.
9.1.5.3 Planilhade Encargos Sociais,devidamenteatualizada;
9.1.5.4 Curva ABC de serviços e Curva ABC de insumos;

9.1.5.5 Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.1.5.6 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;

9.1.5.7 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006. bem como que a composição de encargos sociais não inclua os
gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento
(Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3o, da referida Lei Complementar.
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9.1.6. Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da
empresa licitante ser declarada vencedora do certame.

9.1.7. A não apresentação das planilhas e composições de custos, previstos nos itens
“9.1.1 a 9.1.5” do item 9.1. acarretará a desclassificação da licitante.

9.2. Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de Custos
Unitários e o constante da Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o primeiro. Em
caso da ocorrência de quaisquer divergências os valores formais e propostos serão
corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, ficando o licitante obrigado a acatar as
alterações, sob pena de desclassificação da proposta.

9.3. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:
De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;
Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o
CNPJ, número(s) de telefone(s) e, e-mail e o respectivo endereço com CEP, podendo
fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito de
emissão de nota de empenho e posterior pagamento;
Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.

9.4. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos
os projetos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias
ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de
Licitação, no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da
Comissão.
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9.5. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação
às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço
dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de
Licitação.

9.6. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer
erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço
unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;

9.7. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse
fim, podendo ser desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;

DOS PREÇOS
A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatório.

A data-base da tabela SINAPI / ORSE / para elaboração da planilha orçamentária que
fundamenta o presente processo licitatório é SINAPI e ORSE 08/2022 e 09/2022;

Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente
estimativos, não acarretando à Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua
execução ou pagamento, todavia não deverão ser alterados pelos licitantes, sob pena de
desclassificação.

As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos
para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá
elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mãode-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a
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especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de
considerar quaisquer requisitos.

Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento
dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços,
bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos,
as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em
item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.

A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.

Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico
e também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.

As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária.

Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas), conforme anexo do Edital.

Os licitantes terão que obedecer em todos os critérios do modelo no anexo ao Edital.

REGIME

DE

CONTRATAÇÃO,

PREÇO,

FORMA

DE

PAGAMENTO

E

REAJUSTAMENTO.
A contratação será efetivada segundo o regime de Empreitada por Menor Preço Global,
constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante em sua “Proposta
Comercial”.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKFCQKZDNJI5NEU4MEFFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
18 - Ano XIV - Nº 2758

Apuarema

O valor total para execução do objeto desta licitação encontra-se indicado na “Proposta
Comercial” apresentada pela licitante, devidamente demonstrado na sua Planilha
Orçamentária, de acordo com os respectivos preços unitários e totais propostos, em função
das quantidades constantes no Anexo V, deste edital.
Os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas,
aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentados pela
licitante em sua “Proposta Comercial”, na conformidade das Relações de Serviços
Executados, apresentados pelo Contratado e aprovados pelo Contratante.

O pagamento será efetuado com base em medições mensais, globalizando-se todos os
serviços executados no período.

O prazo para o pagamento das medições será de até 10 (dez) dias corridos contando da
entrega e aceitação das mesmas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal, a quem
competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do
recebimento.

Após um ano da abertura da proposta, haverá reajustamento dos preços, mantendo-se a
periodicidade anual, que será efetuado através da utilização da seguinte fórmula:

R = V I - Io , onde
Io
R = O valor das parcelas de reajustamento procurado;
V = Valor contratual do preço unitário ou verba a ser reajustada
Io = Índice da FGV - Colunas 35 - correspondente a 01 (hum) mês anterior à data-base da
proposta;
I = Índice da FGV - Colunas 35 - correspondente a 01 (hum) mês anterior ao mês efetivo
de pagamento dos serviços;
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Os pagamentos, a serem efetuados pela CONTRATANTE, em caso de atraso, serão
atualizados pelo índice IPCR, nos termos da Lei Nº 8.880/94, desde a data fixada no item
12.5 até a data de sua efetiva liquidação.

ABERTURA DOS ENVELOPES:

Em Ato Público, após a conferência do credenciamento, a Comissão procederá à abertura
do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação, cujas folhas serão examinadas e rubricadas
pelo representante credenciados das empresas que estiverem participando desta licitação
e que assim desejarem.

A Comissão examinará os documentos constantes do Envelope nº 1 - Documentos de
Habilitação - comunicando o resultado às licitantes na mesma sessão pública designada
para tal fim, se assim entender em condições de fazê-lo.

As licitantes que não atenderem convenientemente às exigências do Envelope nº 1 Documentos de Habilitação deste Edital serão inabilitadas para esta licitação, sendo-lhes
devolvido, inviolado, o Envelope nº 2, contendo a correspondente Proposta Comercial,
decorrido o prazo para interposição de recurso.
Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes não habilitadas, através
de seus respectivos representantes credenciados, procederá à Comissão de Licitação ao
exame dos elementos constantes do Envelope nº 2 - Proposta Comercial.

À(s) licitante(s) inabilitada(s) será(ão) devolvido(s) o(s) Envelope(s) nº 2- Proposta
Comercial, desde que declinem do direito de recurso.

O Envelope nº 2 - Proposta Comercial devidamente fechado e inviolado será rubricado
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes presentes,
caso não se proceda a sua abertura na data de seu recebimento.
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Somente serão abertos os Envelopes contendo as Propostas Comerciais das empresas
julgadas habilitadas, no Envelope nº 1. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos
representantes credenciados das licitantes que estiverem presentes ao ato público.

De cada sessão publicada será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá
ser assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados da(s)
licitante(s) presente(s) ao(s) respectivo(s) ato(s) público(s).

O não comparecimento da licitante ao Ato Público ou falta de sua assinatura na respectiva
ata, implicará na sua aceitação tática das decisões da Comissão de Licitações.

As dúvidas que eventualmente surgiram durante o Ato Público serão, a juízo da Comissão,
resolvidas por esta na presença das licitantes ou deixadas para posterior deliberação.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A Comissão de Licitação procederá ao exame e classificação das Propostas Comerciais
das Licitantes habilitadas, julgando vencedora a Proposta de menor preço total.

Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não
previstas, assim como propostas que contenham redução de preço sobre a proposta de
menor preço, ou indicarem como referência preços de outras licitantes, que mencionarem
outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer
natureza para serem computadas além do preço total proposto, bem como as que
estabelecerem condições outras, além das previstas.

As propostas comerciais serão verificadas, quanto à exatidão das operações aritméticas
apresentadas, que conduziram ao valor na Planilha Orçamentária, procedendo-se à(s)
correção(ões) correspondente(s) nos casos de eventuais erros encontrados, tomando-se
como corretos os preços unitários.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKFCQKZDNJI5NEU4MEFFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
21 - Ano XIV - Nº 2758

Apuarema

A Prefeitura Municipal de APUAREMA - BA poderá determinar suspensão do procedimento
licitatório, para adoção de providências pertinentes, pelo prazo que entender necessário.

Serão desclassificadas as propostas que:

Não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos, bem como aquelas que não
contiverem elementos técnicos suficientes para sua apreciação.

Apresentarem preços excessivos ou que se revelarem manifestamente inexequíveis;

Não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo
anexo a este edital.

A não apresentação, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do
BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)*(1+OT) -1] x 100

onde:
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM = despesas administrativas (central e local);
DEF = despesas financeiras e seguros;
RIS = riscos e imprevistos;
LB = lucro bruto;
OT = outras despesas relacionadas;
Ocorrendo empate na classificação da “Proposta Comercial”, o critério de desempate
obedecerá ao disposto no Artigo Terceiro, parágrafo segundo, da Lei Federal nº 8.666, 21
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de junho de 1993, onde será dada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços que
sejam:
Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de Capital Nacional;

Produzidos no país;

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

Os Licitantes serão assistidos pela Lei complementar nº 123/2006. Persistindo o empate e
depois de obedecido o disposto constante neste Edital, a classificação das propostas
empatadas se fará, obrigatoriamente, por sorteio.

As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se o objeto deste
Edital, à primeira classificada;

As comunicações e decisões que forem adotadas serão comunicadas aos interessados
através de correspondência própria.

RECURSOS

Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão de Licitação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicidade ou intimação, em petição motivada.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
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Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a
licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder à data marcada para
recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de
Licitação, logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo da Prefeitura
Municipal.

DAS PENALIDADES

De acordo com Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a recusa
injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido no sub-item 15.1., caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às seguintes penalidades:

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do objeto da contratação; ou
Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação, para o
mesmo fim.
ASSINATURA DO CONTRATO

Homologada a decisão e depois de decorrido o prazo para interposição dos recursos e
suas respectivas decisões, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato, ou
instrumento equivalente, o que deverá fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias.
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Poderes para o signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última Diretoria
ou Contrato Social, e ainda no caso de procurador, além desses documentos, Procuração
registrada em Cartório.
Apresentar a Anotação da Responsabilidade Técnica - ART emitida pelo CREA – BA, e/ou
RRT, emitida pelo CAU, até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

A licitante vencedora deverá indicar formalmente, quando da assinatura do Contrato,
representante legal devidamente credenciado para representá-lo durante a gestão
contratual.

Quando regularmente desobrigada de contratar com a licitante classificada em primeiro
lugar, por recusa da mesma, a Prefeitura Municipal poderá optar entre a contratação com
as classificadas imediatas sucessivamente, desde que estas igualem suas propostas às
mesmas condições, inclusive de preço, da primeira classificada, ou a realização de nova
licitação.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

A participação no procedimento licitatório implica na aceitação integral da licitante,
obrigando-se a aceitar todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos,
ressalvado o disposto no Artigo 41, parágrafo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93.

Não serão admitidas participações de licitantes na forma de consórcio.

Constatada a não veracidade de qualquer das informações e/ou de documentos fornecidos
pela empresa licitante, poderá ela sofrer, além da declaração de sua inidoneidade,
quaisquer das sanções adiante transcritas:

Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela Prefeitura Municipal de
APUAREMA – Ba.
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Desclassificação, se a licitação se encontra em fase de julgamento.

A planilha orçamentária apresentada não deverá sofrer alterações, sob pena de
desclassificação da licitante. Qualquer divergência deverá ser comunicada por escrito à
Comissão de Licitação.

As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 05 (cinco) dias
úteis anteriores à entrega dos envelopes, à Comissão de Licitações, durante o horário do
expediente da Prefeitura;

Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pela Comissão
de Licitação. As repostas às consultas deverão ser obrigatoriamente fornecidas às demais
licitantes;

Caso quaisquer das datas previstas para eventos relativos a esta Licitação seja declarada
feriado ou ponto facultativo, e caso não haja comunicação em contrário, o evento fica
transferido para o primeiro dia útil subsequentes, mantido o mesmo horário e local.

DOS ANEXOS
Anexo I – Carta Proposta
Anexo II – Minuta de Contrato
Anexo III – Memorial Descritivo
Anexo IV – Planilhas
Anexo V – Plantas
Anexo VI Minuta de declaração de conhecimento, atendimento e aceitação de todas as
condições do edital de licitação
Anexo VII – Minuta de declaração de inexistência de menor no quadro da empresa
Anexo VIII – Minuta de Procuração

APUAREMA - BA, 16 de novembro de 2022
RICARDO WILTON ELIODORIO DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022

ANEXO I
MODELO DE CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
========================================================================
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

E

MÃO

DE

OBRA,

CONFORME

PROJETO

DE

ENGENHARIA,

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.
====================================================================
Prezados Senhores,

Após analisarmos, o presente Edital e seus anexos, e tomarmos conhecimento de suas
condições, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta TOMADA
DE PREÇOS no prazo de 60 (sessenta) dias e pelo valor total de R$_____,__ (valor por
extenso). Este valor é resultante da aplicação dos preços unitários ofertados às quantidades
estimadas na Planilha de Preços e Serviços, conforme modelo do Anexo V do presente Edital
e por ora, integrante desta Proposta Comercial.

A presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
prevista para sua apresentação.
(local, data)
........................................................................................
(nome licitante, nome e cargo da pessoa que assina)
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE APUAREMA E A EMPRESA XXXXXXX
O MUNICÍPIO DE APUAREMA – BAHIA, aqui denominada contratante, representado neste
ato pelo seu Prefeito Municipal o Senhor JORGE ROGÉRIO COSTA, Portador da Cédula de
Identidade n.º XXXXX, emitida pela SSP/BA e CPF XXX.XXX.XXX-XX, residente na XXXXXX,
Centro APUAREMA – BA. e da Empresa: XXXXXXXXXXXXXX, Localizada na XXXXXXXXXX,
B/XXXXXXX, XXXXX – Ba, e registrada sob CNPJ:XXXXXXXXX, neste ato representado (a)
pelo Sr (a) XXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade XXXXXXXXXXX -XXX/XX, e
CPF:XXXXXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATADO(A), estão de acordo com as
seguintes cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO
PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL, conforme edital de Tomada de Preços nº TP-006-2022 e seus
anexos, bem como proposta e processo administrativo nº PA-169-2022, que fazem parte
integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor do presente contrato é o valor da adjudicação, Homologação e Ordem de
Serviços feita através do processo licitatório - Tomada de Preços nº TP-006-2022, no
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montante de R$ ______,__(valor por extenso), entendido este como justo e suficiente
para a total execução do objeto deste contrato.
Parágrafo Único - Para efeito de atendimento do § 1º, do art. 18 da Lei Complementar nº 101/00
os valores referentes aos serviços caracterizados de terceirização de mão-de-obra que se
refere à substituição de servidores e empregados públicos contabilizados como Outras
Despesas de pessoal são os abaixo discriminados:

Despesa com Pessoal: 60 % R$:
Despesa com Insumos: 40 % R$:
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O pagamento à CONTRATADA será efetuado de acordo com as medições realizadas e
cronograma físico-financeiro e de acordo com o disciplinado no Edital da Tomada de
Preços Nº TP-006-2022, sem qualquer reajuste nos valores da proposta.
3.1. A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, as compatibilidades
exigidas diante das obrigações assumidas, principalmente no que concerne as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante Processos de Pagamentos, com as devidas
Notas Fiscais dos serviços prestados, certidões referentes à regularidade fiscal atualizadas,
atestadas pelo setor responsável Prefeitura, comprovando a realização da prestação dos
serviços.

3.3. O pagamento ocorrerá através de crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis contados a partir da apresentação dos documentos aqui explicitados. O recibo
comprovante da execução deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças da
Prefeitura Municipal, para emissão de empenho.

3.4. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento
será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando
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estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer
reajuste ou atualização do valor contratual.

3.5. Os pagamentos serão efetuados por meio de deposito, conforme os seguintes dados
bancários:

BANCO:
AGENCIA: Nº C/CORRENTE:

3.6. Será efetuada a retenção do ISS - Imposto sobre Serviços de acordo com a legislação
vigente, tanto para empresas da modalidade geral quanto as enquadradas no Simples
Nacional.
3.7. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer planilhas de medições, devidamente
assinada pelo responsável técnico da contratada e atestada pelo responsável técnico e pelo
fiscal de contratos da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta), dias a contar da data da sua
assinatura.
4.2. As obras do objeto do presente contrato deverão seguir rigorosamente os prazos
estabelecidos no cronograma físico-financeiro e atender os padrões previstos no projeto.
4.3. O prazo poderá ser prorrogado de acordo art. 57 inciso II da Lei Federal 8.666-93,
observadas as limitações legais, a critério exclusivo do Contratante em havendo motivo
justificado, mediante termo aditivo.
4.4. O Contratante exercerá a fiscalização das obras através da Secretaria de Obras e Serv.
públicos.
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4.5. A Contratada deverá apresentar garantia do serviço executado, pelo período mínimo de
12 (doze) meses, devendo recuperá-lo caso houver necessidade, não prejudicada a
responsabilidade pelo prazo legal, pela solidez da obra.
4.6. Todo o maquinário, profissionais e materiais a ser empregado na obra são de
responsabilidade da Contratada.
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
5.1. A Contratada garante que o objeto do presente contrato será entregue no prazo, preço,
quantidade e qualidade solicitado na Tomada de Preços nº TP-006-2022 e no presente
instrumento contratual.
5.2. O objeto será recebido, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias
da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente, após o decurso do prazo de
observação, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
5.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
5.4. O CONTRATANTE rejeitará a obra, no todo ou em parte, se estiver em desacordo com o
contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade: 05.01.005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Proj/Ativi: 1.014 – INFRAESTRUTURA PARA CULTURA, ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 01 / 04 / 15 / 19 / 22 / 95
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKFCQKZDNJI5NEU4MEFFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
31 - Ano XIV - Nº 2758

Apuarema

7.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
Dar a Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato;
Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços;
Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da obra e efetuar
os pagamentos nas condições e preço pactuados;
Observar para que seja mantida, durante a vigência do Contrato, todas as condições de
Habilitação e Qualificação da Contratada exigidas no processo administrativo;
7.2. Além das obrigações avençadas neste instrumento, a CONTRATADA obriga-se a:
Executar o objeto do presente Edital de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e demais
informações;
Entregar a obra, completamente executada, em até 60 (sessenta) dias contados da data da
emissão da Ordem de Serviço Inicial;
Responsabilizar-se, integral e isoladamente, cível e criminalmente, por todos e quaisquer
danos causados a terceiros, a integrantes da Administração, e a empregados e/ou prepostos
seus, bem como por todos e quaisquer danos por eles em razão da ação ou omissão sua na
prestação dos serviços;
Responsabilizar-se, isolada e integralmente, por todos os encargos trabalhistas, fundiários e
previdenciários, cíveis e criminais decorrentes dos contratos de trabalho, e/ou cíveis que firmar
para a consecução dos serviços, assim como pelo estrito respeito às normas de saúde, higiene
e segurança aplicáveis;
Responsabilizar-se, isolada e exclusivamente, pelas despesas e providências necessárias à
inscrição da obra junto aos órgãos e repartições competentes, pagamento do seguro de
responsabilidade civil, e pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato imputado à Contratada;
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Responsabiliza-se a executar a obra, taxativa e rigorosamente, aos Projetos e Memorial
Descritivo, observando em toda a respectiva extensão, as disposições legais aplicáveis à
espécie, as normas da ABNT, e as diretrizes e preceitos emergentes do CREA;
Providenciar a sinalização do trânsito no local das obras, fornecendo, distribuindo e mantendo
todo o material necessário para tanto;
Obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho, e o fornecimento de todo o
equipamento de proteção individual - EPI necessário ao pessoal utilizado na prestação dos
serviços;
A Contratada deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços a
supervisão necessária;
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial;
Abrir a matrícula da obra no INSS, bem como apresentar Certidão Negativa de Débitos (INSS)
da mesma sempre que solicitado, e na entrega final da obra.
Executar fielmente o objeto deste contrato, com pontualidade, presteza e qualidade,
cumprindo, durante a execução deste instrumento, todas as obrigações assumidas, bem como
todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais;
Manter o MUNICÍPIO informado do andamento do fornecimento devendo comunicar ao
CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom desenvolvimento da entrega do
objeto do presente contrato;
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na Contratação;
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Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, ocorrendo infração contratual, a contratada estará
sujeita às seguintes penalidades:
Aplicação de advertência no caso de obrigações acessórias, sempre que forem observadas
irregularidades de pequena monta, para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso, não
se apliquem as demais penalidades.
Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 30 (trinta) dias, após o qual será
considerada inexecução contratual;
Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 01 (um) ano;
Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo
de 02 (dois) anos.
9.2. Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório
será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 01 (um) ano.
9.3. As multas serão calculadas sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos
previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor.
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I - Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral do Contratante, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei
Federal 8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação,
desde que haja conveniência para o Contratante;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
II - A rescisão deste contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da contratação até
o limite dos prejuízos causados ao Contratante, na forma que ele determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A Contratada reconhece os direitos da Contratante, no caso de inexecução total ou parcial do
Contrato que venham a ensejar a sua rescisão conforme o artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93
e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
As omissões relativas ao presente contrato serão reguladas pela legislação vigente, na forma
do Artigo 65 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
É competente o Foro da Comarca de Jequié-BA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
da aplicação do presente contrato.
E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em (03) três vias
de igual teor e forma.
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APUAREMA, ___ de _________ de 2022.

__________________________________

________________________________

Jorge Rogério Costa
Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:
______________________________________
RG:

____________________________________
RG:

PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos favoravelmente ao presente instrumento por Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº. 8.666/93 a
não infringir as disposições pertinentes à matéria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BA. Publica o

APUAREMA - BA, xx de xxxx de 2022.

presente instrumento no mural desta PREFEITURA MUNICIPAL
e no Diário Oficial (www.APUAREMA.ba.io.org.br) para que seja

_________________________
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/BA:

dado o fiel cumprimento legal para produção de seus efeitos de
direito.
APUAREMA - BA, xx de xxxx de 2022.
____________________________
NOME DO SERVIDOR
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022

ANEXO III
PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE
MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO
JORGE ROGÉRIO COSTA SOUZA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Jorge Montanha Sampaio
CREA/BA 051952298-2
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - APRESENTAÇÃO

Objeto: Projeto de Reforma Escola Francisco Pedro em apuarema-Ba.

Proporcionar a qualidade de vida, gerando saúde e bem-estar para os alunos da unidade
escolar.
Desta forma este projeto tem como objetivo geral, reformar e ampliar uma parte desta unidade,
onde contará com uma sala, banheiro e depósito.
2.0 – LOCALIZAÇÃO

O projeto apresentado contemplará no municipio de Apuarema-Ba.

3.0

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que
deverão ser obedecidas na elaboração determinando normas e processos que devem ser
utilizados para elaboração dos projetos e execução dos serviços.
Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e seus
detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações
particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e outras recomendações,
complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a
cada uma delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços.
Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de
caracterização de materiais ou produtos através de determinadas marcas, tipo, denominações
ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”,
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a qual será admitida a critério da Fiscalização e em comum acordo com o Projetista,
respeitando os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos:
Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência e desempenham
idêntica função, apresentando as mesmas características exigidas nas especificações de
materiais ou serviços que a eles se refiram.
Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as mesmas
características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão analogia parcial
ou semelhança.

Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por semelhança, ouvido o Projetista e
autorizada pela Fiscalização, o Construtor deverá abater do custo à diferença que por acaso
exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento
do custo do fornecimento ou serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por
equivalência ou semelhança.
Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais
e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar o
andamento e acabamento satisfatório das tarefas.
Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais
elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas pela Fiscalização, a quem
caberá fornecer os esclarecimentos necessários, consultando para tal, os responsáveis pelo
Projeto.
Os elementos que, por suas características específicas serão executados baseados em
“desenhos de produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nível de
“desenhos de projeto”, onde estão indicados os elementos necessários ao seu
desenvolvimento, o que será feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.
Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços,
as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes a materiais,
mão de obra e serviços e os padrões da ABNT.
Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do Código de
Obras do Município, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias
de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras.
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Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando
necessária, será admitida com prévia autorização da Fiscalização, que para tal deverá
consultar os responsáveis pelo Projeto.
Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, prevalecerão às
especificações.
Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto
a sua interpretação ou na das peças gráficas, deverá ser consultada a Fiscalização que
acionará o projetista responsável para os devidos esclarecimentos.

MATERIAIS
Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira
qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina.
Todos os materiais a serem empregados na Obra deverão satisfazer às presentes
especificações e, serão submetidas a exames e aprovação do Patrocinador e dos responsáveis
pelo Projeto.
Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro
equivalente,

isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Fiscalização, que para
tal consultará os responsáveis pelo projeto.
Será fornecida à equipe de construção, através da equipe de fiscalização, a especificação
definitiva de materiais após a elaboração e aprovação dos projetos.
Caberá à Fiscalização, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa própria
todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário,
de modo a preservar sua boa qualidade.

SERVIÇOS PRELIMINARES:
PLACA DE OBRA
Deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries,
metálicas galvanizadas ou em madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo,
esmalte ou plotagem vinílica.
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TAPUME FECHAMENTO DA OBRA
Deverão ser executado tapume de fechamento da obra com material resistente e que só seja
retiradaoao final da obra. O tapume será em todo peímetro da mesma com a altura de 2,00m
de altura.

SERVIÇOS EM TERRA:

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
Neste serviço é incluída a escavação manual de valas para assentamento das formas e vigas
baldrame e bloco de fixação dos mourões em concreto armado, em espaço conveniente para
a execução destes serviços. É incluída nestes serviços a remoção da camada vegetal do solo
onde será executada a fundação do muro e mourões de concreto.

REGULARIZAÇÃO MANUAL
O terreno deverá estar perfeitamente regularizado e compactado de modo a apresentar em
todos os pontos uma profundidade igual em relação à superfície acabada das placas. Neste
processo será regularizada toda superfície, deixando lisa e sem irregularidades.

MOVIMENTO DE TERRA

As escavações deverão ser feitas com máximo de cuidado, até encontrar solo com resistência
adequada aos esforços solicitados. Na definição dos cortes e aterros, a obra deverá ser
cuidadosamente implantada de forma a não promover alterações profundas na conformação
natural do solo.

REMOÇÃO DE ENTULHO
Todo material excedente proveniente de escavação ou sobras deve ser removido e depositado
em bota fora, previamente definido pela fiscalização e de forma a preservar o meio ambiente.

. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
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Para a presente obra serão utilizados na supra-estrutura pilares, vigas, vigas cintas, tudo em
concreto armado, usinado, com fck 200kgf/cm2, calculadas segundo a NB 6118/2014,
conforme projeto estrutural, sendo:

FORMAS

As formas das vigas e pilares, serão constituídas por painéis verticais (faces da viga e pilar) e
um horizontal fundos viga). Estes painéis, para evitar aberturas, serão contornados por
esquadros, também chamados de gravatas, com espaçamento entre si não superior a
40,00cm.

Os materiais a serem utilizados na confecção serão:
-

tábuas e guias em madeira de pinho de boa qualidade, com espessura de 2,50cm e

comprimento variado, para os painéis;
-

gravatas em madeira de pinho de boa qualidade, com dimensões de 2,50cm de

espessura e 10,00cm de largura;
-

caibros em madeira de pinho de boa qualidade, com seção de 8,00x8,00cm;

-

arame recozido número 12, para amarração dos caibros;

-

pregos com duas cabeças, nas bitolas de 17x27, 12x12, para união dos elementos.

ARMADURA
De início será efetuada a verificação das dimensões das formas in loco, para que seja feita
uma comparação com as plantas de formas.

-

Separação e corte

A quantidade a ser cortada deverá ser separada em bitolas, na quantidade aproximada. Para
o corte

serão utilizado máquina elétrica, tesoura manual, ou maçarico.

-

Dobra
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Na dobra do ferro considerar sempre os descontos; manter a chave e o ferro sempre no mesmo
nível da bancada, para evitar retorcer o ferro.

-

Armação das peças

Na armação das peças, estas deverão ter as mesmas dimensões estabelecidas nos projetos;
a amarração deverá ser feita com arame recozido número 18 para as armaduras de lajes e
número 16 para armaduras de vigas e pilares. Os pontos, flor, volta seca e boca-de-lobo,
poderão ser utilizados para união das barras.

-

Lançamento da ferragem

No lançamento, será observado os cobrimentos determinados nos projetos, isto é, a distância
entre as faces internas das formas com a ferragem. Para tal, serão utilizados separadores, com
a espessura dos referidos cobrimentos. Estes poderão ser de material plástico ou feitos na
obra com argamassa de cimento e areia, sendo utilizado como molde tubos em PVC, cortados
na espessura do cobrimento. Se a opção escolhida for a segunda, estes serão providos de um
arame recozido, com dois prolongamentos, para permitir a amarração na ferragem.

CONCRETAGEM

-

Confecção

O concreto poderá ser confeccionado em usina de concreto ou betoneira.

-

Lançamento

O lançamento será manual, através de baldes.

-

Adensamento

O adensamento, será realizado através de processo mecânico, com a utilização de vibrador
elétrico ou a combustão. Deverão ser observados: não vibrar espessuras de concreto superior
ao comprimento da agulha; a agulha deve penetrar totalmente na massa de concreto,
penetrando ainda 2,00 a 5,00cm na camada anterior, se esta não estiver endurecido, evitandose assim o aparecimento de uma junta fria; o concreto deve ser vibrado o bastante para, na
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sua superfície, comece o afloramento da água do próprio concreto; evitar o contato da agulha
com a ferragem.

-

Acabamento

O acabamento das superfícies, após o adensamento, será realizado utilizando-se réguas e
desempenadeiras.

-

Cura do Concreto

A cura será realizada através do método de irrigação, da seguinte forma: quando o concreto
adquirir uma resistência que não permita a penetração, por exemplo, de um dedo polegar, os
trabalhos de irrigação deverão ser iniciados.

ALVENARIA E DIVISÓRIAS:

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS
Paredes de alvenaria com blocos cerâmicos furados na horizontal, com espessura de 9 cm
para as paredes. Deverão ser de 1ª qualidade, bem queimados, com ambas as faces
uniformes, apresentando-se perfeitamente nivelados e prumados. Os blocos não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais como trincas, quebras, superfícies irregulares,
deformações e desuniformidade de cor e mais:
• Utilizar argamassa traço 1:4 cimento, cal e areia.
• Juntas entre tijolos: 2 cm de espessura máxima.
•Todas as paredes externas serão reforçadas com cintas de concreto armado.

Para execução dos canteiros deverá ser utilizado blocos vazados de concreto com espessura
de 14cm.

PAVIMENTAÇÃO:

REGULARIZAÇÕES DE BASE
A regularização da base será executada com argamassa de cimento e areia no Traço 1:4, com
espessura a ser definida conforme a regularidade da base e os caimentos necessários para
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escoamento das águas. Quando a espessura necessária for superior a 30mm, a aplicação
deverá ser feita por etapas, com suficiente compactação e secagem da anterior.
Após aplicação da argamassa a superfície final será sarrafeada e desempenada.

PISO CERÂMICO

Os pisos devem ser de primeira qualidade das marcas Eliane, Elizabeth, Tecnogres ou similar
com dimensões indicadas em projeto. Devem ser assentados com cimento cola, executados
nos locais indicados no projeto e mais:
Anterior a colocação do piso haverá a remoção da poeira e de partículas soltas existentes na
laje ou contrapiso, para após a mesma ser umedecida e aplicado o pó-decimento.
•

A argamassa de regularização terá espessura de 20mm e no máximo de 25 mm.

•

Nos planos ligeiramente inclinados – 0,3% - não serão toleradas diferenças de

declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5 m, ou
seja, 0,2%.
•

A espessura das juntas para os pisos de 35x35 será de 3 a 5 mm e para pisos de 45x45

será de 8 a 10mm.
•

As juntas serão corridas e alinhadas.

•

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após receberão a argamassa

de rejuntamento.
•

O rejuntamento deverá ocorrer de preferência com argamassa pré-fabricada de 1ª

qualidade.
•

Os rodapés serão do mesmo padrão do piso.

SOLEIRA E PEITORIS

As soleiras e peitoris, serão assentados com argamassa de cimento e areia média, executado
nas soleiras das portas externas e nos canteiros. As pingadeiras serão assentadas com
argamassa de cimento e areia média, colocada nos locais indicados no projeto arquitetônico.

ESQUADRIAS
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Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura
de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com
execução do furo - A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem
deformações ou sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve
apresentar nenhum tipo de atrito. Ver projeto arquitetônico e tabela de esquadrias. Dimensões:
ver quadro de esquadrias.

ESQUADRIAS EM ALUMINIO
Deverão obedecer às dimensões de projeto, sendo que todas as medidas deverão ser
conferidas no local.

JANELA DE ALUMINIO
As janelas devem ser em alumínio anodizado natural e vidro comum. com batente, alizar e
ferragens.

Exclusive vidros, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.

FECHADURA E FERRAGENS
Todas as portas deverão ter fechaduras de primeira qualidade das marcas Aliança, Stam,
Papaiz, Haga ou similar. As portas internas deverão ter fechaduras do tipo cilindro e maçanetas
do tipo alavanca. As portas dos sanitários deverão ter fechaduras tipo fixa.
As maçanetas das portas serão colocadas a 1,00 m do piso acabado. As dobradiças das portas
deverão ser, no mínimo, em número de três para cada folha.

PINTURA:

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações do
fabricante das tintas empregadas. Cada demão deverá ser contínua com espessura uniforme
e livre de escorrimentos. As tintas utilizadas na pintura deverão ser de 1ª qualidade das marcas
Suvinil, Glasurit, Inquine, Coral, Sherwin- Willians ou similar.
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EMASSAMENTO
Deverá ser executada a aplicação, lixamento e retoques de massa corrida em paredes, duas
demãos para o recebimento da pintura.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA
As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, corpos
estranhos e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. As
superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo
observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em
contrário, devendo ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias (no mínimo duas), até
se obter a coloração uniforme e o cobrimento desejado.
Os serviços de pintura devem ser suspensos nos dias de chuva e de muito vento.
Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superfícies
não destinadas à pintura (divisórias, pisos). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão
ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre
que necessário.
Todas as superfícies das paredes internas receberão pintura de tinta a base de resina epóxi
na cor branca, seguindo rigorosamente as recomendações de preparações de superfície,
imprimação, aplicação e dosagens expressas pelo fabricante.
Nas paredes das áreas externas e no teto da área interna, deverá ser aplicada tinta látex
acrílica, conforme indicada em projeto.
Precede aos serviços de pintura a aplicação de selador de acordo com o tipo de tinta utilizada
e as recomendações dos fabricantes.
Nenhuma superfície, passível de revestimento com tinta, ficará sem a correta proteção com a
pintura adequada.
PINTURA EM VERNIZ
Deve ser aplicada sobre esquadrias de madeira. Preparação da superfície com lixamento e
aplicação de fundo seador, acabamento em duas demãos com verniz na cor mogno.
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COBERTURA:

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA
Deverá ser executada estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, na cobertura da
edificação. As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou cobertura,
expostas ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas. As ligações presas nas tesouras
devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peça. Ligações de peças sujeitas a
esforços de tração devem ser efetuadas com o auxílio de cobre juntas metálicos, fixados com
parafusos.
As ligações de apoio de peças de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser
reforçadas com talas laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de aço fixadas com
parafusos. 10 / 43 Os apoios das vigas principais das tesouras não devem apoiar-se
diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas de
amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira).
As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um reforço na região do
apoio com dois ferros 5 ou 6,3mm na última junta horizontal e acima da última fiada, dentro de
uma camada de reboco.
As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de
madeira presas ou com duas chapas de aço parafusadas. Os encaixes nas pernas devem ser
feitos entalhes, chamados sambladuras, com dentes simples ou dentes duplos em caso de
afastamento. Outros encaixes podem ser feitos com estribos, cobre juntas de madeira e
cantoneiras metálicas nas extremidades e partes centrais da tesoura. As tesouras devem ser
contraventadas.
O contraventamento deve ser executado com mão francesa e diagonais cruzadas entre as
tesouras centrais e somente mão francesa nas outras tesouras, entre os pendurais em telhados
de duas águas.
As terças nas coberturas de telhas cerâmicas e similares devem ser apoiadas nos nós da
tesoura. A fixação das terças e pernas nas coberturas com telhas cerâmicas podem ser feitas
por meio de chapas de madeira, pedaço triangular da mesma espessura da perna, pregadas
com o lado do ângulo menor à perna e com o lado do ângulo maior à terça, ou através de uma
cantoneira metálica.
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As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente ¼ do vão, com
chanfros de 45º no sentido da parte mais curta da terça. Reforçar as emendas com cobre juntas
de madeira em ambas as faces laterais da terça, pregadas em fileiras horizontais.
Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem
defeitos sistemáticos, as espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas, deverão
ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferência ser
previamente tratadas. As vigas de madeira empregadas como suportes para caixas d’água
terão de receber pintura impermeabilizante.
Os defeitos acima relacionados devem ser conferidos visualmente em 100% do lote. O estoque
tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para evitar a
ação da água.
Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, o tipo e as
bitolas da peça e o comprimento mínimo ou exato de peças avulsas. As bitolas e estruturas de
madeira deverão respeitar a NBR 7190. As estruturas deverão suportar as cargas exigidas por
cada tipo de cobertura, neste caso, telha cerâmica. Em nenhuma hipótese os caibros
solicitados na obra poderão ser de variança após aparelhagem, menos de 5% do valor da bitola
quando acabado.
Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem
defeitos sistemáticos, tais como:
-

sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a resistência da

estrutura;
-

apresentarem alto teor de umidade (madeira verde);

-

apresentarem defeitos como nós soltos, nós que abranjam grande parte da seção

transversal da peça, rachas, fendas ou falhas exageradas, arqueamento, encurvamento ou
encanoamento acentuado etc.;
-

não se ajustarem perfeitamente nas ligações;

-

desvios dimensionais (desbitolamento);

-

apresentarem sinais de deterioração, por ataque de fungos, cupins ou outros insetos.

As espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas, deverão ser naturalmente
resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferência ser previamente
tratadas.
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As vigas de madeira empregadas como suportes para caixas-d’água terão de receber pintura
impermeabilizante.
A argamassa a ser empregada no emboçamento das telhas de cerâmica e das peças
complementares (cumeeira, espigão, arremates e eventualmente rincão) precisa ter boa
capacidade de retenção de água, ser impermeável, não ser muito rígida, ser insolúvel em água
e apresentar boa aderência ao material cerâmico.
Consideram-se como adequadas as argamassas de traço 1:2:9 ou 1:3:12 (cimento: cal: areia,
em volume) ou quaisquer outras argamassas com propriedades equivalentes.
Não poderão ser empregadas argamassas de cimento e areia, isto é, argamassas
extremamente rígidas, sem cal.
Os defeitos acima relacionados devem 11 / 43 ser conferidos visualmente em 100% do lote. O
estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local coberto e apropriado para
evitar a ação da água.
Do pedido de fornecimento precisam constar, entre outros, a espécie da madeira, o tipo e as
bitolas da peça e o comprimento mínimo ou exato de peças avulsas.

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN
Deverá ser executada a cobertura da edificação em telhas cerâmicas tipo plan, em local
conforme especificado em projeto. A fabricação das telhas cerâmicas é feita quase que pelo
mesmo processo empregado para os tijolos comuns.
O barro, porém, deve ser mais fino e homogêneo, nem muito gordo nem muito magro, a fim de
ser mais impermeável sem grande deformação no cozimento. A moldagem varia; pode ser feita
por extrusão seguida da prensagem, ou diretamente por prensagem.
As prensas são geralmente rotativas, como a prensa-revólver; essa é uma prensa com mesa
rotativa. A massa é colocada no molde, seguindo-se um giro da mesa e, então, a massa é
comprimida; mais outro giro e a telha é retirada.
Há um fluxo contínuo. A secagem tem de ser mais lenta que para os tijolos, para diminuir a
deformação. O cozimento é feito nos mesmos tipos de forno. Em princípio, há dois tipos de
telha: as planas e as curvas. As telhas planas são do tipo marselha, também conhecidas por
telhas francesas, e as telhas de escamas, pouco encontradas.
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As telhas francesas são planas, com encaixes laterais e nas extremidades, e com agarradeiras
para fixação às ripas do madeiramento. Pesam aproximadamente 2 kg, e são necessárias 15
por metro quadrado de cobertura.
Para a inclinação usual de 30°, isso corresponde a 22 por metro quadrado de projeção. As
normas técnicas dividem as telhas de barro tipo marselha em duas classificações, conforme
sua resistência a uma carga aplicada sobre o centro da telha, estando ela sobre três apoios:
•

1ª categoria: resistência mínima de 85 kg;

•

2ª categoria: resistência mínima de 70 kg.

Assim sendo, uma telha cerâmica, mesmo de 2ª qualidade, precisa resistir bem ao peso de um
homem médio, estando apoiada nas extremidades; esse é um processo para verificar a
qualidade no momento do recebimento.
A espessura média, tanto para essas como para outras telhas, é de 1 cm a 3 cm. As telhas de
escamas, pouco usadas, são feitas para emprego em mansardas e telhados de ponto elevado,
quando então as telhas francesas escorregariam sob o efeito do vento.
Telhas fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem desempenadas e cozidas, com
sobreposição e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando
quebradas; isentas de cal, magnésio e fragmentos calcários e com as seguintes características
técnicas: Baixa absorção de água: inferior a 18%; Resistência à flexão saturada de água: carga
de ruptura não inferior a 130kgf; Massa seca menor ou igual a 3,0kg.

Argamassa de emboço para cumeeiras e espigões: traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição
de 100kg de cimento/m3 de argamassa.
Deverão ser utilizadas em coberturas, com inclinações de 20% a 35%, de acordo com o
fabricante. A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em águas opostas. Manter direções ortogonal e paralela as linhas limites do
prédio para assentamento das peças.
As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. Nos beirais sem forro,
amarrar todas as telhas. As fiadas verticais e as linhas de transição capa-canal devem ser
retas, ortogonais à linha de beirais e com espaçamentos uniformes.
Os furos executados nas telhas para passagem de tubulação devem ser rejuntados com massa
plástica de vedação e arrematados com gola de chapa de ferro nº 24 com recobrimento mínimo
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de 10cm. Será verificada se a telha apresenta som semelhante ao metálico quando suspensa
por uma extremidade e percutida.
A telha deve ser quebrada para verificação da homogeneidade de cor da massa interna. 12 /
43 Serão verificadas as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima
quanto à inclinação: 5% do valor especificado.
Nas linhas de beiral não serão admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre peças
contíguas e esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira,
não pode haver afastamentos superiores a 2cm.
FORRO DE PVC
Nos locais indicados em projeto haverá forro em PVC . Os arames de sustentação das placas
fixadas na estrutura de madeira..
Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por empresa especializada.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

VASOS SANITÁRIOS
As bacias sanitárias com caixa de descarga acoplada deverão ser de louça, com assento de
polipropileno na cor branca, das marcas Deca, Elizabeth ou similar.

LAVATÓRIO
Os lavatórios deverão ser de louça na cor branca, com coluna e dimensão 44 x 35,5 cm das
marcas Deca, Elizabeth ou similar. Todos os acessórios e componentes para instalação devem
ser de qualidade e das marcas Amanco, Tigre, Corplastik ou similar.

BARRA DE APOIO
No sanitário para portadores de necessidades, deverão ser instaladas barras de apoio reta, em
aço inox, com comprimento de 70cm e fixadas na parede.
METAIS / TORNEIRAS

As torneiras para lavatórios devem ser do tipo mesa, cromadas, de bica alta.

INSTALAÇÕES / PONTOS DE CONSUMO
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As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica Soldável, na cor
marrom, Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 kgf/cm2 a 20º C, de acordo
com a Norma da ABNT NBR 5648 (fabricação Tigre, Amanco ou similar).
As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série
Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR
5688.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Todas as execuções dos serviços de instalação elétrica deverão seguir rigorosamente as NBR
5410 e as Normas da COELBA. Os eletrodutos serão de PVC rígido, embutidos na alvenaria
e aparentes nas paredes de madeira, conforme norma da concessionária. Todos os condutores
serão do tipo Anti-Fiam, com capacidade de isolamento igual a 750 V.
Todas as caixas de passagem, entrada, centro de distribuição e outros elementos fixados ou
embutidos junto às paredes e tetos e piso, deverão estar entre si devidamente alinhados,
prumados e nivelados. Não será admitida nenhuma irregularidade nas instalações dos
eletrodutos, condutores e equipamentos. Todas as prescrições impostas pelos fabricantes
deverão seguir a risca.
Nenhuma parte viva dos circuitos poderão ficar avista ou desprotegidas de isolamento. O
aterramento dos circuitos deverá ser feito através de hastes terras localizados em local
constantemente úmido.
Os disjuntores deverão ter correntes nominais de acordo com o projeto. Não serão aceitos
disjuntores sem a identificação da respectiva corrente nominal em seu corpo. Serão utilizados
terminais apropriados de cobre nas conexões de disjuntores e cabos, de acordo com as seções
nominais dos condutores. Os disjuntores deverão estar perfeitamente fixados nos quadros
elétricos projetados.
Para evitar fugas de corrente, haverá perfeição nos apertos dos dispositivos de fixação de
condutores/disjuntores.

PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO
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Verificar as extremidades dos condutores junto aos condutores ou soquetes, para certificar-se
que a isolação foi completada com fita isolante, evitando-se que haja contato de fio descoberto
com a parte metálica ou se exponha o eletricista a choques.
Verificar o aperto de parafusos e se os soquetes estão firmes e limpos. Averiguar se o aspecto
externo de todas as luminárias quanto a pintura e ao acabamento e se os reatores das
lâmpadas estão bem firmes e se as ligações estão corretas.
Constatar se todas as lâmpadas estão acendendo. Verificar se a tensão nos pontos de luz está
dentro dos padrões normatizados. Fazer inspeção de todas as partes externas, punho de
chave, disjuntores, plaquetas de identificação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra;

•

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser

retirada imediatamente do local da obra;
•

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser

comunicada antecipadamente a Contratante através de ofício para que sejam tomadas as
medidas cabíveis;

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza total retirando todos
os restos de materiais, inclusive entulhos e outros.
A obra só será dada como entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.
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ANEXO IV – PLANILHAS
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Número: 44

[Substitua BDI Padrão: 20,700%

Bancos:
SICRO3: BA 4/2022 ORSE: SE 8/2022 SINAPI:
BA 9/2022

Obra: Apuarema

Planilha Sintética Simples
Item

Tipo

Banco

1

Código

Descrição

1.1
1.2

Composição Próprio
Composição Próprio

1.3

Composição SINAPI

1.4

Composição SINAPI

2

25 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
20 Tapume em chapa de madeira compensada e= 10mm
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97622 AF_12/2017
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
98525 TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Composição Próprio

2.2

Composição SINAPI

2.3

Composição ORSE

2.4

Composição SINAPI

Cópia ORSE (2497,6/2021) - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
11 profundidade até 1,50m
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA.
89455 AF_12/2014
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
151 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87878 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2.5

Composição SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
87529 ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2.6

Composição SINAPI

2.7
2.8

Composição ORSE
Composição ORSE

2.9

Composição ORSE

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
93205 CANALETA. AF_03/2016
Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa
2215 industrializada ac-ii, exclusive regularização de base
8707 Chapim de mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm
Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm, com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha
9943 1/2", ondulada, quadrada, sem revestimento

2.10

Composição SINAPI

93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

3

Preço Unit

Preço com BDI

Total sem BDI

3.1

Composição SINAPI

3.2

Composição SINAPI

3.3
3.4

Composição SINAPI
Composição ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
87248 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
12445 Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm

4

M2
m2

1,5
10

410,99
51,03

496,06
61,59

616,48
510,30

744,09
615,90

M3

2,35

52,74

63,65

123,93

149,57

M2

52,45

0,46

0,55

24,12

Composição SINAPI

4.2

Composição SINAPI

4.3

Composição SINAPI

5

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2
92542 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
94446 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
96111 FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m3

6,87

47,70

57,57

327,69

395,50

M2

45,22

95,68

115,48

4.326,64

5.222,00

m2

169,71

46,06

55,59

7.816,84

9.434,17

M2

339,41

5,03

6,07

1.707,23

2.060,21

M2

339,41

41,29

49,83

14.014,23

16.912,80

M

45,22

39,27

47,39

1.775,78

2.142,97

m2
m

26,28
2,15

100,29
120,99

121,05
146,03

2.635,62
260,12

3.181,19
313,96

m2

2

337,92

407,86

675,84

815,72

97,00

117,07

936,05

1.129,72

M

9,65

17.696,30

M2

52,45

33,81

40,80

1.773,33

2.139,96

M2

52,45

182,94

220,80

9.595,20

11.580,96

M2
m

52,45
7,05

48,57
105,86

58,62
127,77

2.547,49
746,31

M2

57,7

104,69

126,36

6.040,61

7.290,97

M2

57,7

49,08

59,23

2.831,91

3.417,57

M2

52,45

85,89

103,66

4.504,93

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
94569 ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

2,8

433,29

522,98

1.213,21

Composição SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
90844 BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN

3

1.276,82

1.541,12

3.830,46

PINTURA
Composição ORSE
Composição ORSE

6.3

Composição ORSE

6.4

Composição SINAPI

6.5

Composição ORSE

7

9152 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar
2288 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques 8624 Rev 01
102224 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm,
7727 c/impermeabilizante Vedacit ou similar

5.436,96
6.087,70

Composição SINAPI

6.1
6.2

3.074,61
900,77
16.145,50

ESQUADRIAS

6

28,84
41.608,24

COBERTURA

4.1

Total
1.538,40

PAVIMENTAÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
87620 REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
97101 SERRADA. AF_09/2021

5.2

Qtd.

ESTRUTURA

2.1

5.1

Un.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.464,34

4.623,36
8.181,33

m2
m2

98,04
151,63

16,69
17,07

20,14
20,60

1.636,28
2.588,32

1.974,52
3.123,57

m2

98,04

17,88

21,58

1.752,95

2.115,70

M2

5,67

30,91

37,30

175,25

211,49

m2

21,06

29,75

35,90

626,53

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

756,05
2.267,50

7.1

Composição

ORSE

3

62,47

75,40

187,41

226,20

Composição

ORSE

1199 Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos
1679 sifonados, etc...)

un

7.2

un

3

76,39

92,20

229,17

276,60

7.3

Composição

ORSE

1700 Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco

un

2

25,90

31,26

51,80

62,52

7.4

Composição

SINAPI

UN

1

471,16

568,69

471,16

568,69

7.5
7.6

Composição
Composição

SINAPI
SINAPI

UN
UN

1
1

416,98
43,20

503,29
52,14

416,98
43,20

503,29
52,14

7.7

Composição

SINAPI

UN

1

69,85

84,30

69,85

84,30

7.8

Composição

SINAPI

UN

1

95,22

114,93

95,22

114,93

7.9
7.10
7.11

Composição
Insumo
Insumo

SINAPI
ORSE
SINAPI

UN
un
UN

1
1
2

26,81
14,55
136,26

32,35
17,56
164,46

26,81
14,55
272,52

32,35
17,56
328,92

8

8.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL
86931 EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA
86939 PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR 86906 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
89349 AF_08/2021
4506 Chuveiro plástico grande
36218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
INSTALAÇÃO ELETRICA

Composição SINAPI

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E
93144 PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

3.055,86

UN

5

238,31

287,64
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PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
93128 AF_01/2016

Composição SINAPI

9
9.1

UN

9

148,92

179,74

1.340,28

1.617,66

SERVIÇOS FINAIS
Composição

ORSE

2450

Limpeza geral

141,09
m2

52,45

2,23

2,69

TOTAL SEM BDI: 80.141,11
TOTAL DO BDI: 16.580,81
TOTAL: 96.721,92
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Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

4,00%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,40%

-

0,32%

0,40%

0,74%

R

0,56%

-

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,11%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

7,30%

-

6,64%

7,30%

8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,00%

-

0,00%

2,00%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

0,00%

4,50%

BDI PAD

20,70%

OK

19,60%

20,70%

24,23%

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI.PAD =

(1+AC + S + R + G)*(1+ DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

Nome:
Título:

-1

Nome:
Cargo

:
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Número: 44
SICRO3: BA 4/2022
ORSE: SE 8/2022
SINAPI: BA 9/2022

BDI Padrão: 20,700%

Obra: Ampliação Escola Apuarema Francisco Pedro

Cronograma Físico-Financeiro
Item

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

2

ESTRUTURA

3

PAVIMENTAÇÃO

4

COBERTURA

5

ESQUADRIAS

6

PINTURA

7

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

8

INSTALAÇÃO ELETRICA

9

SERVIÇOS FINAIS
Porcentagem do período
Total do período
Porcentagem acumulada
Total acumulado

Total sem BDI
Total do BDI
Total

Total
100,00%
1.538,40
100,00%
41.608,24
100,00%
17.696,30
100,00%
16.145,50
100,00%
6.087,70
100,00%
8.181,33
100,00%
2.267,50
100,00%
3.055,86
100,00%
141,09

1º mês
90,00%
R$1.384,56
100,00%
R$41.608,24
80,00%
R$14.157,04

-

20,00%
R$3.539,26
100,00%
R$16.145,50
100,00%
R$6.087,70
75,00%
R$6.136,00
40,00%
R$907,00
70,00%
R$2.139,10
100,00%
R$141,09

100,00%
R$96.721,92

63,56%
R$61.472,43
63,56%
R$61.472,43

36,44%
R$35.249,49
100,00%
R$96.721,92

25,00%
R$2.045,33
60,00%
R$1.360,50
30,00%
R$916,76

2º mês
10,00%
R$153,84

80.141,11
16.580,81
96.721,92
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022

ANEXO V - PLANTAS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKFCQKZDNJI5NEU4MEFFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
60 - Ano XIV - Nº 2758

Apuarema

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKFCQKZDNJI5NEU4MEFFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
61 - Ano XIV - Nº 2758

Apuarema

TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022

ANEXO VI
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, ATENDIMENTO
E ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

A empresa _______ (nome e qualificação e endereço da empresa) _______, participante do
Processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. TP-006-2022, tendo como objeto A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO
PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL.Vêm através desta, declarar que tem total conhecimento, atende
plenamente e aceita integralmente todas as condições constantes no referido Edital de Licitação.

Por ser esta a expressão da verdade, firma a presente.

Local e data
_______________________________________________
Nome, qualificação do representante legal da empresa
Assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022

ANEXO VII
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA.

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

A empresa _______ (nome e qualificação e endereço da empresa) _______, participante do
Processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. TP-006-2022, tendo como objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO
PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL. Promovido pela Prefeitura Municipal de APUAREMA (BA), vem
através desta, declarar que não possui menor de 18 (dezoito) anos de idade em seu quadro de
funcionários; em trabalhos perigosos; noturnos ou insalubres, nem menor de 16 (dezesseis)
anos em qualquer atividade, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Por ser esta a expressão da verdade, firma a presente.

Local e data
_______________________________________________
Nome, qualificação do representante legal da empresa
Assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022
ANEXO VIII
MINUTA DE PROCURAÇÃO

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

A empresa _______ (nome e qualificação e endereço da empresa) _______, participante do
Processo licitatório TOMADA DE PREÇOS de nº. TP-006-2022, tendo como objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO
PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
CONFORME

PROJETO

DE

ENGENHARIA,

ESPECIFICAÇÕES,

QUANTIDADES

E

CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL, neste ato representada pelo Sr. ______(nome e qualificação do
representante legal da empresa)____________, na qualidade de ______(função que o
representante ocupa na empresa) ____________, conforme ____(documentos que dá poderes
para o representante nomear Procurador) _____, nomeia como seu Procurador o portador desta,
Sr. ____(nome, qualificação e endereço do Procurador)______, para o fim específico de
representar a empresa junto ao Município de APUAREMA (BA), na Sessão pública da licitação
TOMADA DE PREÇOS acima identificado e demais procedimentos correlatos, podendo dito
Procurador assinar documentos, apresentar recursos e desistir deles, apresentar Propostas de
Preços escritas e lances verbais, apresentar razões e contra-razões, negociar, firmar
compromissos, dar ciência e concordância em negociações, tomar decisões, assinar contratos,
podendo, enfim, tudo praticar em nome do outorgante, para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato.

Local e data

_______________________________________________
Nome, qualificação do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP-006-2022
ANEXO IX
MINUTA DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

A empresa _______ (nome e qualificação e endereço da empresa) _______, participante do
Processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. TP-006-2022, tendo como objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO
PEDRO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DESTE EDITAL. Promovido pela Prefeitura Municipal de APUAREMA (BA), vem
através desta, declarar, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Local e data

_______________________________________________
Nome, qualificação do representante legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO –PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
AVISO

A Prefeitura Municipal de Apuarema/BA, através do Pregoeiro, torna público aos
interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006,
Decreto Municipal nº. 121/2021.Tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM SALVADOR E/OU
REGIÃO METROPOLITANA, QUANDO OS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO
MUNICÍPIO DE APUAREMA ESTIVEREM A SERVIÇO DA COMUNIDADE NA CAPITAL DO
ESTADO. Conforme Processo Administrativo sob o nº. PA 160/2022. Data para cadastro de
proposta: a partir do dia 24 de novembro de 2022, às 09:00h. Data para abertura de propostas
e início da sessão de disputa: 29 de novembro de 2022, às 09:00h. Horário de Brasília – DF,
local ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br. Informações Complementares: O
Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado, e na Sala da COPEL –
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Apuarema - BA, situado à Rua
Jorge Souza Neto, S/N – Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de
expediente
das
08h30min
Próprio (www.apuarema.ba.io.gov.br)

às
12h00min,
e
através
do
Diário
link: licitações, pregões eletrônicos. Para maiores

informações através do telefone (73) 3276-1182.

Apuarema/BA, 16 de novembro de 2022.

__________________________________
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Presidente da Copel
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
1. O MUNICÍPIO DE APUAREMA-BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - Copel, designado pelo Decreto nº 01/2022 de 03 de janeiro de
2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por
item, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. REGÊNCIA LEGAL.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n.º 10.520/02 e
8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, Decretos Federal nº 10.024/2019
e 3555/2000. No que for pertinente bem como Decreto Municipal nº. 121/2022 de 05 de
janeiro de 2022.
3. UNIDADE INTERESSADA.
Gabinete do prefeito
Secretaria de Administração
Secretaria Municipal de Saúde

4. MODALIDADE.
Pregão eletrônico SRP Nº. PE-011-2022
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nº. PA-160-2022.
6. TIPO DE LICITAÇÃO.
Menor preço Por Item
7. Modo de disputa:
Aberto e fechado
8. LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO.
DATA: 29/11/2022.
HORA: 09:00 h (Horário de Brasília).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITAÇÕES - E / BANCO DO BRASIL: 973041
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9. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade: 02.01.001 – Gabinete do Prefeito
projeto/atividade: 2.007- Gestão das atividades do gabinete do Prefeito
projeto/atividade: 2.024 – Gestão das ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Unidade: 02.02.001 – Secretaria Municipal de Administração
projeto/atividade: 2.008- Gestão da Secretaria de Administração
projeto/atividade: 2.011 – Gestão das ações de segurança pública
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Unidade: 03.01.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
projeto/atividade: 2.020- Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde
projeto/atividade: 2.021 – Manutenção da atenção primária ou atenção básica
projeto/atividade: 2.023 – Manutenção do bloco de média e alta complexidade
projeto/atividade: 2.024 – Gestão das ações do Fundo Municipal de Saúde
projeto/atividade: 2.026 – Demais Programas do FNS
projeto/atividade: 2.027 – Ações de Combate a endemias
projeto/atividade: 2.028 – Gestão do centro de Saúde de Apuarema
projeto/atividade: 2.029 – Apoio ao núcleo de Atendimento Multirpofissional
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 02 / 14 / 23

10. ESCLARECIMENTOS
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Presidente e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de APUAREMA-Bahia, situada à Rua Jorge Souza Neto,
S/n, centro – Apuarema – Ba, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo Telefone (73) 3276-1182, bem
como por consulta ao Diário Oficial municipal: www.apuarema.ba.gov.br, site do sistema de
compras do Banco do Brasil www.licitacoes-e.copm.br. e-mail.: licitacao@apuarema.ba.gov.br.
Informamos que todos os atos deste Certame, serão publicados no Diário Oficial do Município,
conforme endereço acima citado.
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1 - OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM SALVADOR E/OU REGIÃO
METROPOLITANA, QUANDO OS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO MUNICÍPIO DE
APUAREMA ESTIVEREM A SERVIÇO DA COMUNIDADE NA CAPITAL DO ESTADO.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico
de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta
de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.

2 - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoese.com.br.
2.2. Como requisito para participação deste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste
edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item
“HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
b) Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com
pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7º da Lei nº 10.520/02), ou
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54,
II da Constituição);
g) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
h) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666/93.
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i) É vedada a participação de cooperativas em licitações que envolvam terceirização de
serviços, com subordinação, pessoalidade e habitualidade conforme os arts. 4°, inciso II, e
5° da Lei 12.690/2012, a Súmula TCU 281, o Termo de Conciliação Judicial entre a União
e o Ministério Público do Trabalho, de 05/06/2003, e o art. 4° da IN-SLTI/MPOG 2/2008.
2.5. Fica autorizada a participação de empresas que se encontrem em recuperação judicial
mediante a apresentação do plano de recuperação já homologado e em vigor, apto a comprovar
sua viabilidade econômico-financeira.
2.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
3 – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados,
será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus art. 42 a 49.
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-seá nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada
ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio
ou fraude no procedimento.
4 - CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-
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se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante
e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão
na forma eletrônica.
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de APUAREMA a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento
do Cadastro de Fornecedores do Município de APUAREMA.
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
5- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações deverão ser
protocoladas no setor de licitações deste Município, presencialmente ou pelo e-mail, acima
mencionado.
5.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
5.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente pelos meios indicados no edital.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
6 – PROPOSTA
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, devendo
informar o valor da proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para
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abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
argumento não previsto em lei.
6.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.4. O critério de julgamento será o de Menor Preço por Item, será realizada com análise dos
preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado pelo Município.
6.5. O licitante deverá apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada, indicando,
prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários e o total.
6.6. Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado será o
preço por Item.
6.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inicial importa a
desclassificação da proposta.
6.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.9. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.10. Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
6.11. O licitante deverá anexar planilha de proposta inicial a qual servirá de base para fins de
reajuste dos preços inicialmente propostos, sob pena de desclassificação.
6.12. Prazo de execução contratual será de 60(sessenta) dias a contar da assinatura do
contrato.
6.13. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7 – DA HABILITAÇÃO
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Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
e) Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
f) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial, que comprove a condição de microempresas e empresas de
pequeno porte, emitida após o último arquivamento;
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30
(trinta) dias contados da data da sua apresentação;
a.1) Sendo o caso, plano de recuperação já homologado e em vigor apto a
comprovar a viabilidade econômico-financeira do licitante que se encontre em
recuperação judicial.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já́ exigíveis,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente chancelado pela
JUCEB, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
§ único - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter as
assinaturas de pelo menos um sócio-gerente, e do contador ou por outro profissional
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equivalente, responsável através da aposição do selo “DHP”, com comprovante de
quitação e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado
onde os mesmos foram efetuados;
c) Declaração firmada pelo contador e pelo responsável legal da empresa Licitante, em
papel timbrado, com firma reconhecida, atestando que os dados referentes à
apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram
extraídos do balanço do último exercício social já exigível.
I. Será considerado qualificado econômico e financeiramente o licitante que apresentar
Índices de Liquidez Geral (ILG), Índices de Solvência Geral (SG) Índice de
Endividamento Geral (IEG), devidamente calculados em folha anexa ao Balanço e
Demonstrações, assinada pelo contador responsável pela empresa.
II. O Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1 (UM), obtido pelo
coeficiente entre a soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo, pela
soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.
III. O Índice de Solvência Geral (SG) deverá ser igual ou maior que 1 (UM) obtido pelo
coeficiente entre o ativo, sobre a soma do Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante.
IV. O Índice de Endividamento Geral deverá ser igual ou menor que 0,70 (ZERO
VÍRGULA SETE), obtido pelo coeficiente entre a soma do Passivo Circulante, mais o
Passivo Não Circulante, sobre o Ativo Total;
d) Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços, patrimônio
líquido em valor equivalente até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
A Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço Social já apresentado à
Junta Comercial do Estado da Bahia.

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
b) Comprovante de Inscrição no Cadastro no cadastro de contribuinte municipal ou
estadual, da sede da licitante, relativo ao objeto licitado;
c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
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02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a qual
pode ser obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
h) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresas e empresas de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta, apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
7.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
7.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias
contados da data da abertura da sessão pública.
7.6. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
7.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art.
43, §1º, da LC nº 123/06);
7.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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7.9. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I.
Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto desta licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
a) podendo o mesmo passar por diligência para comprovação da sua veracidade através
de solicitação posterior de contratos de prestação de serviços e notas fiscais.
b) Certificado de autorização junto a ANP – Agência Nacional do Petróleo para o
fornecimento de combustíveis (gasolina, óleo diesel e óleo diesel S-10).

7.10. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
7.10.1. Certidão Negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da
União) da empresa licitante e dos sócios, que pode ser obtida através do seguinte endereço
eletrônico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:31974363337878::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONE
O
7.10.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União, em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;
7.10.3.Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade
Administrativa, emitida através do Portal do Conselho Nacional de Justiça. (Empresa e sócios);
7.10.4. O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de
acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
7.10.5 O licitante deverá declarar:
a) Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital;
b) Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99,
preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
c) Que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme
Modelo sugerido pelo Edital;
d) O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo sugerido
pelo Edital.
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7.11. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.11.1. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.11.2. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita serão
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões.
7.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou
por membro da Comissão de Licitação do Município de APUAREMA.
7.14. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
7.12. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados até a data limite
para recebimento das propostas junto ao sistema eletrônico, conforme regramento contido no
Decreto Federal nº.10.024/2019, sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros tipos de
protocolos, links ou quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
8 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
9 - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato
ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do
preço; e
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b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública.
c) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as
regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado
tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
d) O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado levando-se em
consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
e) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-seá, normalmente, nos termos da ITEM “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”;
f) Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP
ou equiparado, será realizada a negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
g) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com
as demais fases previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
10 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lance.
11 - FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
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11.4. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
§ 1º A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
§ 2ºEncerrado o prazo previsto no item § 1º, o sistema abrirá oportunidade para que a licitante
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
§ 3ºNão havendo pelo menos três ofertas nas condições definida no item § 2º, poderão os
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo
§ 4º Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício da
etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
11.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
11.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização
de eventual diligência.
11.7. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local
onde será dado prosseguimento à sessão pública.

12 - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
12.2. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat” do
sítio www.licitacoes-e.com.br.
13 - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
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13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar
a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes
providências:
a) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação,
sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06).
b) A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e
atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o
objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
c) Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados
na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
e) O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
f) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
g) Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de
empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº
123/06).
h) O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
14 - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA
DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE”, restarem duas ou mais
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência sucessivamente, aos bens/serviços:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKFCQKZDNJI5NEU4MEFFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
80 - Ano XIV - Nº 2758

Apuarema

a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.
15 - NEGOCIAÇÃO
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não
se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
16 - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DO ARREMATANTE / VENCEDORA
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do produto, marca e modelo e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
16.2. Análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha constante na Proposta de Preço, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.
16.2.1 as licitantes optantes pelo simples nacional deverão apresentar faturamento bruto dos
ultimos 12 meses, para verificação das aliquotas efetivas de tributação.
16.2.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
a) Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) Contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
Referência;
d) Apresentar preço final global, superior aos preços máximos fixados pelo município
através da planilha de formação e composição de custos unitários (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
e) For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
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16.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para
orientar sua decisão.
16.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
16.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
16.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
16.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
16.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor
16.12. O critério de julgamento será o de menor valor por Item.
16.13. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.14. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
17I - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
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17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações
do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame
da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
c) Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da
União) da licitante e dos sócios.
17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da
Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o
licitante inabilitado.
17.4. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido
previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
17.5. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma
prevista no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas
no ato de inabilitação, de acordo com o art. 48.º, § 3.º da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
18 - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo Anexo
II, juntamente com a planilha de composição de custos no modelo sugerido Anexo II-A, os
Demonstrativo de Formação de Preços ajustado ao lance final do licitante vencedor, inclusive
quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser remetidos digitalizados via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
18.2. A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços, os documentos de habilitação e
os anexos remetidos poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada por cartório
competente, onde deverão ser encaminhados no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da
solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de
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APUAREMA, situada à Praça Juracy Magalhães, 02 , centro – APUAREMA – Ba, em envelope
fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações do Município de APUAREMA,
Bahia, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
19 - RECURSOS
19.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema
eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
19.1.1. Após a manifestação de recursos em campo próprio, as razões do recurso do que se
trata o item anterior, deverão ser apresentados dentro do prazo de 03 (três) dias, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar se desejarem apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
19.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 19.1),
no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.3. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
19.4. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

20 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará
o procedimento à autoridade superior para homologação.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para
assinar o contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
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21 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1 Prefeitura Municipal de APUAREMA é o órgão gerenciador responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente.
21.2. A Coordenação de Compras será a unidade responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
21.3. Depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro do prazo expresso em
documento oficial, o Órgão Gerenciador, convocará o licitante vencedor do respectivo item,
para assinatura da Ata de Registro de Preços.
21.4. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assinar a
Ata de Registro de Preços, serão convocados os demais classificados que aceitarem a fornecer
pelo respectivo item pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos
quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
21.5. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser
prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de Apuarema.
21.6. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar
a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos,
o Pregoeiro poderá, mantida a ordem desclassificação, negociar com o licitante seguinte antes
de efetuar seu registro.
21.7. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso
de Fornecimento
21.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
21.9. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data
da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
21.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei nº8.666/1993;
21.11. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata
e iniciar outro processo licitatório.
21.12. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor
beneficiário registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Apuarema para negociação
do valor registrado em Ata.
21.13. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura Municipal
poderá convocar outro licitante, observada a ordem de classificação.
21.14. O fornecedor beneficiário poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
21.14.1. O cancelamento ocorrerá a pedido, quando:
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a) O

fornecedor beneficiário comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata,
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações,
e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
21.14.2. O cancelamento ocorrerá, por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) O fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior aos praticados no mercado;
b) O fornecedor beneficiário deixar de cumprir qualquer condição De habilitação técnica
exigida no processo licitatório;
c) Houver razões de interesse público, devidamente motivada se justificadas;
d) Não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) O fornecedor beneficiário não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido,
o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços.
21.14.3. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de
APUAREMA fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e publicará em Diário
Oficial Próprio dando total publicidade aos atos.
21.14.4. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada,
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
22- DO PAGAMENTO
22.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo não superior à 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal devidamente atestada.
22.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
22.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
22.4. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal
Eletrônica, para pagamento do objeto desta licitação.

23 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá
à Contratada de total responsabilidade na execução do objeto mencionado no Contrato/Termo
de compromisso.
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23.2. Os objetos desta licitação deverão ser fornecidos dentro do prazo constante no
instrumento de Contrato/ termo de compromisso e a conferência será efetuado pela Unidade
Administrativa solicitante, que, depois de verificados o atendimento a todas as exigências e
condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo.
23.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) Se disser respeito à qualidade dos produtos, informar ao INMETRO e a ANP e
determinar rescisão da contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
24 - PENALIDADES
24.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento
contratual/termo de compromisso sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que
regem este edital.
24.2. A inexecução, parcial ou total, do Contrato/termo de compromisso ensejará a suspensão
ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública.
24.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato/termo
de compromisso, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I.

II.
III.

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário
em assinar o contrato/ termo de compromisso, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados
da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

24.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições
estipuladas no contrato/termo de compromisso.
24.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
25 - RESCISÃO CONTRATUAL
24.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
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24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
24.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93
não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
24.4. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) O Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) O Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Processo
Licitatório;
c) O Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, por um dos motivos
elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
26- REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
26.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
27 – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
27.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação,
no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
28 - DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
28.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
28.3. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da
proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado do Pregoeiro.
28.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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28.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
28.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
28.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Jequié, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
28.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como o
Decreto Municipal nº. 025/2018 de 03 de julho de 2018 e Decreto Nº 038/2020, de 10 de junho
de 2020.
29 - ANEXOS
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de proposta;
ANEXO III – Minuta da ata de Registro de Preços;
ANEXO IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
ANEXO VIII- Minuta do Contrato;
APUAREMA – Ba, 16 de novembro de 2022.
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Pregoeiro
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA-160-2022
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I
1. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO
ABASTECIMENTO EM SALVADOR E/OU REGIÃO METROPOLITANA, QUANDO OS
VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO MUNICÍPIO DE APUAREMA ESTIVEREM A
SERVIÇO DA COMUNIDADE NA CAPITAL DO ESTADO.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se a presente contratação observando a necessidade de combustível para
atendimento dos veículos da área da saúde gabinete do prefeito quando em viagem à capital
do estado Muitas das vezes o abastecimento na sede de Apuarema não tem autonomia
suficiente para retorno do veículo. Dessa maneira tem que complementar o abastecimento para
por voltar par ao Município de Apuarema.
Dentre as mais diversas obrigações administrativas, podem ser destacadas a utilização de
veículo para deslocamento do corpo técnico para entrega e transporte de documentos, visitas
aos órgãos de controle e etc.
A melhor alternativa é ter um posto de combustível que na capital do estado ou em seu trajeto
para realizar o abastecimento complementar do veículo, que muitas das vezes precisa circular
em diversas localidades da capital do estado, consumindo muito combustível. Sendo assim, em
atendimento aos ditames legais, faz-se necessário a contratação.
3. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND QUANT.

1

GASOLINA COMUM

LT

15.000

2

OLÉO DIESEL S-500

LT

8.000

3

OLÉO DIESEL S10

LT

10.000

VL.
UNIT

VL. TOTAL
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4.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
4.2. Os produtos objeto deste instrumento serão fornecidos imediatamente, com início a partir
da assinatura contrato/termo de compromisso de acordo as necessidades / solicitações do
contratante.
4.3. Os produtos deste objeto são de responsabilidade da licitante vencedora, sem nenhum
custo oneroso para a Administração, o objeto será solicitado conforme a necessidade e
mediante a emissão ordem de fornecimento, sendo verificadas as condições constantes do
Edital e seus anexos, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhuma cobrança
a esta Administração.
4.4.

A licitante vencedora deverá fornecer os produtos, de acordo e a forma constante neste
Termo de Referência.

4.5.

O abastecimento dos veículos deverá ser feito por estabelecimento localizado
preferencialmente na capital do estado da Bahia, ou em até um raio de 80 km (oitenta
quilômetros), da Sede da de Salvador. Este raio foi definido para aprimorar e controlar o
consumo de combustíveis dos referidos veículos, uma vez que se fugir deste raio, se
tornaria oneroso para a administração.

4.6.

Os produtos deverão atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.

4.7.

O fornecimento objeto deste edital deverá atender às especificações técnicas exigidas
pela Agência Nacional de Petróleo - ANP.

5. DO CONTRATANTE:
a)

Cumprir rigorosamente a obrigação de efetuar o pagamento na forma estabelecida;

b)

Cientificar imediatamente a CONTRATADA de qualquer falha verificada durante a

fiscalização do objeto ora contratado.
c)

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato,

podendo ainda contratar terceiros para assistir e subsidiar cumprimento desta obrigação.
d)

Fazer cumprir, fielmente, o presente Contrato, de acordo com as cláusulas

avençadas e com as normas vigentes.
6. DA CONTRATADA:
a)

Promover a execução do objeto do presente contrato, de acordo com o Processo

Licitatório Pregão Eletrônico nº PE-011-2022
b)

O presente contrato/ termo de fornecimento não poderá ser objeto de cessão,
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transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência
da CONTRATANTE.
7. DA FISCALIZAÇÃO:
a) Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Responsável, exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do objeto contratado, sem prejuízos
da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou subordinados.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em até 30(trinta) dias após o fornecimento dos
produtos oriundo deste Certame, mediante a emissão da nota fiscal correspondente,
acompanhado das certidões negativas.
9. VIGÊNCIA DA ATA:
A ata de registro de preços terá vigência na da data de assinatura, encerrando-se após 12
(doze) meses, podendo ser realizada contrato de saldo da respectiva ata, se assim
concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.
10. SANÇÕES:
O descumprimento, total ou parcial das obrigações ora estabelecida sujeitará a CONTRATADA
às sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e também às
previstas na licitação atinente ao presente termo contratual, garantida prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
Apuarema – Ba, 16 de novembro de 2022.

___________________________________
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Pregoeiro
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
Pregoeiro
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO
Nº

PROCESSO OBJETO
Nº

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
TELEFONE

CELULAR

EMAIL

BANCO (NOME/Nº)

AGÊNCIA
Nº

CONTA CORRENTE Nº

VALIDADE
PREÇOS
ITEM

DA

PROPOSTA

1

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS
Gasolina Comum

2
3

DE PRAZO DE EXECUÇÃO

UND QUANT.
LT

15.000

Oléo Diesel S-500

LT

8.000

Oléo Diesel S10

LT

10.000

VL.
UNIT

VL. TOTAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKFCQKZDNJI5NEU4MEFFNT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Novembro de 2022
93 - Ano XIV - Nº 2758

Apuarema

Declaro expressamente questão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de
qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Declaro expressamente que será cumprido o serviço de acordo com a especificação, a
partir da assinatura do contrato.
Declaração expressa que disponibilizarei os veículos necessários para o cumprimento
do objeto da presente Licitação, tão logo seja assinado o contrato e emitida a ordem de
serviço.
Local /data
Razão Social CNPJ
(representante legal)
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº____/2022

............................................................................,com
endereço
à
...............................................,CNPJ/MF Sob o .......................................................... através do
seu representante legal,__________________, R.G. nº. _________________________ CPF
nº.
_______________________, conforme instrumento em anexo, vem pela presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a Prefeitura Municipal de Apuarema, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, obrigar-se ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro, com limite máximo de valor, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM SALVADOR
E/OU REGIÃO METROPOLITANA, QUANDO OS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA
DO MUNICÍPIO DE APUAREMA ESTIVEREM A SERVIÇO DA COMUNIDADE NA CAPITAL
DO ESTADO.
1.2 1.2 Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro de preços ficam
declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a
ser firmado entre a PROPONENTE e a Administração.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ (….........................................),
constantes da proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 075/2022, que é
parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e irreajustável, inclusos
todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer
natureza.
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND QUANT. VL.
UNIT

1

Gasolina Comum

LT

15.000

2

Oléo Diesel S-500

LT

8.000

3

Oléo Diesel S10

LT

10.000

VL. TOTAL
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2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador
poderá promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo
fundamentado e aceito pela Administração. O pagamento será efetuado mensalmente após o
10° dia do mês subsequente à prestação, no valor correspondente ao quantitativo
comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente à prestação
realizado a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação
necessária ao seu pagamento.
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da
data em que estas foram cumpridas.
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo prestador,
através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota de
Empenho.
2.5 A entrega do objeto, deverá ser feita em até 08 (oito) dias uteis a partir do recebimento da
autorização de fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO
3.1 A empresa vencedora fornecerá os itens licitados ao CONTRATANTE, livre de quaisquer
ônus ou encargo, de forma imediata a partir da emissão da ordem de fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE
4.1 Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua
assinatura, conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
5.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços
todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
5.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.
CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
6.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, assim definido nas Normas tributárias.
6.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as
despesas incidentes sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas
a erros nesta avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO
7.1 Para cada prestação de serviços será assinado um contrato ou documento equivalente
entre a licitante que tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade
compradora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho.
7.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 03 (três) dias úteis
a contar do envio da convocação.
7.3 O não atendimento no prazo previsto no subitem 7.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA OITAVA – REVISÃO DE PREÇOS
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8.1. Fica vedada a revisão dos preços estabelecidos na ata, observando-se as disposições
legais acerca da matéria.
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES
9.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º
da lei 10.520/02, art. 87 da Lei nº. 8666/93 e na legislação aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
10.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos,
cancelar esta ATA, sem que com isso, o Prestador tenha direito a interpor recursos ou a
indenizações.
10.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jequié/BA, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Apuarema-BA, ________ de ________________de 2022.

___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
JORGE ROGÉRIO COSTA SOUZA
CONTRATANTE

____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ.:XXXXXXXXXXXXXX
PRESTADOR/PROPONENTE
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO QUADRO DE MENOR.

Modalidade de Licitação Número
PREGÃO ELETRÔNICO PE-011-2022

A
Empresa
_____________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
nº.
__________________, com sede à _______________________________, representada pelo
Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no
CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

_______________ _____de __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-011-2022

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-011-2022

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas
as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e
ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e
trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
____________________ _____de __________________ de 2022.
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-011-2022

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2022.
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-160-2022
ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º ___/2022.
CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BA E
A EMPRESA XXXXXXXX, VISANDO A AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BAHIA. Aqui denominada contratante,
representado neste ato pelo o Senhor Prefeito Municipal o Sr. Jorge Rogério Costa Souza,
Prefeito Municipal, portador da carteira de Identidade XXXXXXX, emitida pela SSP/BA e CPF
XXXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX – centro – Apuarema-BA.,e da
Empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Localizada na XXXXXXXXXXXXXXXX, e registrada sob
CNPJ: XXXXXXXXXXXX neste ato representado (a) pelo Sr (a) XXXXXXXXXXXXXX, portador
da Cédula de Identidade XXXXXXXXXXXXXX e CPF: XXXXXXXXXXXXXX, doravante
denominado CONTRATADO(A), estão de acordo com as seguintes cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM SALVADOR E/OU REGIÃO
METROPOLITANA, QUANDO OS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO MUNICÍPIO
DE APUAREMA ESTIVEREM A SERVIÇO DA COMUNIDADE NA CAPITAL DO ESTADO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os produtos resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem fornecidos mediante
solicitação do setor competente, de acordo com o planejamento da secretaria solicitante; sendo
pago após o fornecimento dos referidos produtos, sob pena de a proponente vencedora incorrer
nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado pelo concorrente vencedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO
O prazo de execução para fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses podendo ser
prorrogado, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os produtos ora Contratados, motivo do presente CONTRATO, está estimado em R$ xxxxxxx
(xxxxxxxxxxxx).
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Devendo o pagamento ser efetuado mediante Processos de Pagamentos com as devidas Notas
Fiscais, com suas respectivas certidões referentes à regularidade fiscal atualizadas, atestadas
e visadas pela Diretoria de Compras destra Prefeitura, comprovando a realização da aquisição
dos produtos. Através de crédito em conta corrente, no prazo de até 10(dez) dias úteis
contados a partir da apresentação dos documentos aqui explicitados.
Conforme Art. 55, inc. XIII da Lei de Licitações - Lei 8666/93. A obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE: 02.04.001 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto/Atividade.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fonte de Recurso.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos seguintes casos:
Pelo seu termo obedecido às normalidades previstas neste CONTRATO.
1 – Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
2 – Em virtude de transferências das obrigações aqui contratadas, parcial ou totalmente, a
terceiros, sem a expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;
3 – Nos demais casos previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e, em especial, os elencados no
artigo 78.
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos exatos
termos do artigo 77, da Lei de Licitações.
§ 2º - A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso I do artigo 79 da Lei nº
8.666/93, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78/ da referida lei, sem que assista à
CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada àquela prevista no
parágrafo segundo do artigo retro citado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações avençadas neste instrumento, a CONTRATADA obriga-se a:
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a)Executar fielmente o objeto deste contrato, com pontualidade, presteza e qualidade,
cumprindo, durante a execução deste instrumento, todas as obrigações assumidas, bem como
todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais;
b)Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento contratados, zelando sempre pelo
interesse público, sem prejuízo da sua autonomia técnica-profissional, garantindo à
Administração Pública o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de má execução ou
inexecução do fornecimento contratado, em que fique configurada a culpa ou dolo da parte
CONTRATADA;
c)Manter o MUNICÍPIO informado do andamento do fornecimento devendo comunicar ao
CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom desenvolvimento da entrega do
objeto do presente contrato;
d)A CONTRATADA é responsável pelos Encargos Trabalhistas, Previdenciários, Fiscais e
Comerciais resultantes da execução do Contrato;
e)Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na Contratação;
f)Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
g)Atender com Presteza as reclamações sobre a Qualidade materiais fornecidos,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
h)Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os materiais que apresentarem defeitos ou incorreções;
i)Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
j)Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de Pessoas que estejam sob sua responsabilidade, nos fornecimentos Contratados;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
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8.1. Constituem direitos e obrigações do MUNICÍPIO:
a)Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entrega do
materiais, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados;
b)Observar para que seja mantida, durante a vigência do Contrato, todas as condições de
Habilitação e Qualificação da Contratada exigidas no processo administrativo;
c)Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
d)Prestar todas as informações necessárias à Contratada para fornecimento dos materiais;
Receber ou rejeitar materiais após verificada a qualidade do mesmo.
CLÁUSULA NONA– DOS DIREITOS
Ficam reconhecidos os Direitos da Prefeitura Municipal em caso de rescisão administrativa nos
termos do Art. 78 do Decreto Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO
O Presente Contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações posteriores e
supletivamente pela legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes Contratantes elegem o Foro da Cidade de Jequié– BA, como único e competente
para resolver quaisquer questões oriundas deste Contrato.
E, por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente Contrato aos XX dias do mês
de XXXXXXXX de 2022, na presença das testemunhas abaixo assinadas, em três vias de igual
teor e para o mesmo efeito, sendo todas as folhas rubricadas e devidamente assinadas, Destas
vias, duas se destinam à Contratante e uma à Contratada.
_____________________________________________________________________
Jorge Rogério Costa Souza
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- PREFEITO MUNICIPAL
- Contratado (a) -

TESTEMUNHAS:
____________________________
RG:

_________________________________
RG:
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PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente
instrumento por não infringir as
disposições pertinentes à matéria.
Apuarema - BA, ........ de ..............de
2022.
______________________________
PROCURADOR JURÍDICA
OAB/BA: ________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº.
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
APUAREMA - BA. Publica o presente
instrumento no mural desta PREFEITURA
MUNICIPAL
e
no
Diário
Oficial
(www.Apuarema.ba.io.gov.br) para que seja
dado o fiel cumprimento legal para produção de
seus efeitos de direito.
Apuarema - BA,..... de............. de 2022.
__________________
NOME DO SERVIDOR
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