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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
AVISO DE PUBLICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 016-2020-TP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, por via do Presidente da CPL vem tornar
público a abertura do processo de licitação Tomada de Preços n°. 016-2020-TP, objeto:
prestação de serviços relativos a reforma de praça na entrada da cidade de BoquiraBA, com implantação de receptivo turístico e tendas de artesanato, nos termos do
Convênio n° 785679/2013 firmado com a CEF, especificações detalhadas no Edital e
anexos. Julgamento: Menor Preço GLOBAL. Sessão 19/06/2020, 09:00h. Edital
disponível no endereço eletrônico www.boquira.ba.gov.br/diarioOficial ou na sede desta
Prefeitura Municipal. Informações telefone (77) 3645-3802 ou pelo e-mail,
licitacao@boquira.ba.gov.br.
Boquira-BA, 02 de junho de 2020.

Luan Porto Araújo
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BOQUIRA

EDITAL
TOMADADE PREÇOS Nº 016-2020-TP

SÍNTESE DO OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A REFORMA DE
PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE DE BOQUIRA-BA, COM
IMPLANTAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO E TENDAS DE
ARTESANATO,
NOS
TERMOS
DO
CONVÊNIO N°
785679/2013 FIRMADO COM A CEF.
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2020
PROTOCOLO/ RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 016-2020-TP

Recebi do setor de Licitação através do Presidente da Comissão de Licitação o edital e seus
anexos referentes a TOMADA DE PREÇOS nº. 016-2020-TP, cujo objeto é aPrestação de
serviços relativos a reforma de praça na entrada da cidade de Boquira-BA, com implantação de
receptivo turístico e tendas de artesanato, nos termos do Convênio n° 785679/2013 firmado com
a CEF, nos termos definidos na planilha orçamentaria deste edital, com sessão de abertura para
o dia 19 de junho de 2020, as 09:00 horas.
FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ:______________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
TELEFONE__________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________
DATA DE RECEBIMENTO: _____________________________________________

_________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boquira -BA e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de
Licitação. A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
CIENTE:......./........./2020
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. Modalidade Licitatória: TOMADA DE PREÇOSNº 016-2020-TP
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, e demais
diplomas legislativos, no que for pertinente.
3. Unidade Interessada
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: GLOBAL
5. Objeto
Prestação de serviços relativos a reforma de praça na entrada da cidade de Boquira-BA, com
implantação de receptivo turístico e tendas de artesanato, nos termos do Convênio n°
785679/2013 firmado com a CEF.
6. Data, horário e local para recebimento dos documentos relativos à habilitação,
proposta de preço e abertura dos envelopes.
Data: 19 de junhode 2020 as 09:00 horas
Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Boquira
7. O Prazo de execução 06 (seis) meses a partir da ordem de serviço.
8. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – MINUTA DO CONTRATO
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com a Presidente ou demais membros
da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, em endereço e telefone constante no
timbre da página, das 08:00 às 12:00 horas.
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10. DO OBJETO
10.1. Prestação de serviços relativos a reforma de praça na entrada da cidade de Boquira-BA,
com implantação de receptivo turístico e tendas de artesanato, nos termos do Convênio n°
785679/2013 firmado com a CEF.
10.2. A execução das obras deverá obedecer às normas da ABNT e outras vigentes no país
aplicada a cada caso.
10.3. Fica de inteira responsabilidade do executante da obra, verificar as quantidades e
medidas, bem como detectar possíveis omissões de projeto.
10.4. A obra deverá ser executada em conformidade com o memorial descritivo e projetos
complementares que passam a fazer parte integrante do presente Edital
10.5. Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por
parte da municipalidade, que poderá fazer alterações ou substituições de materiais que não
provem serem os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer serviços que não
apresentem a qualidade exigida sem ônus para o município.
10.6. A proponente vencedora, durante a execução da obra deverá periodicamente remover
entulhos e detritos que venham a se acumular no canteiro, em local a ser determinado pela
Administração Pública entregando a obra completamente limpa.
11. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
11.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país.
11.2. Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido consideradas
suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou
Indireta da União, Estados e Municípios, ou que estejam concordatárias ou com falência
decretada ou requerida.
11.3. Não será permitida a participação de empresa na forma de consórcio.
11.4. Não poderá participar, ainda, desta licitação ou da execução direta ou indiretamente:
11.4.1. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
11.4.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado, exceção feita ao que contemplado pelo § 1º do art. 9º da Lei Federal nº.
8.666/93.
11.4.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
11.4.3.1.Para cumprimento do disposto acima, considera–se participação indireta a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
11.5. Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitidas propostas
alternativas.
11.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de
mais de 01 (uma) empresa.
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12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
12.1. A licitante que desejar impugnar o edital deve fazer com pelo menos 2 (dois) dias úteis de
antecedência da data de abertura dos envelopes de habilitação. O cidadão que desejar impugnar
deve fazê-lo, com no mínimo, 5 (cinco) dias úteis antes da ata de abertura dos envelopes de
habilitação.
12.2. Não será aceita impugnação ou esclarecimento por e-mail. Somente em original em papel
timbrado da empresa e devidamente assinado pelo diretor ou representante legal, sempre
protocolando no setor de licitação das 08:00 às 12:00 horas.

13. VISITA TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13.1– A visita técnica aos locais da execução dos serviços deverá ser realizada até hum dia
anterior à data da realização do certame, na Secretaria Municipal de Obras Serviços Urbanos,
Rua Prefº. Luís Rogério, s/nº, Chaves, Boquira BA, no horário de 08:30 às 12:00h.
13.1.1 – A visita técnica deverá ser feita por Representante da Empresa, que será credenciado
para o ato.
13.1.2 – Para o ato de credenciamento para a Visita Técnica serão indispensáveis os seguintes
documentos:
13.1.2.1– Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; (cópia autenticada ou cópia simples
acompanhado do original)
13.1.2.2– Cartão de CNPJ;
13.1.2.3– documento pessoal (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original)
13.1.3 – O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para representar
a empresa (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original) ou por carta de
apresentação em original com carimbo do CNPJ da empresa, além daqueles constantes nos
itens 13.1.2.1, 13.1.2.2 e 13.1.2.3.
13.1.4 – O credenciamento para a Visita Técnica independe daquele para a sessão pública de
abertura e julgamento do ato licitatório;
13.1.5 – A visita técnica será realizada será efetuada em companhia do Engenheiro Civil deste
município, para avaliar e tomar conhecimento das condições dos serviços.
13.2 - A referida Visita Técnica é FACULTATIVA, podendo ser substituída por DECLARAÇÃO
emitida pelo representante legal da licitante atestando que "possui conhecimento inequívoco de
todas as peculiaridades da execução dos serviços licitados”.
OBSERVAÇÃO: A finalidade da visita técnica é propiciar as licitantes, previamente a elaboração
de sua proposta de preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será
executado os serviços, objeto desta licitação. Alegações posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informações e das condições locais pertinentes à execução do objeto
licitado não serão consideradas como argumentos válidos para reclamações futuras, nem
tampouco desobrigam a sua execução.
14. CREDENCIAMENTO
14.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos abaixo em
cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original que pode ser autenticada pelo
Presidente ou membros da equipe de apoio.
14.2.Tratando-se de representante legal:
Tomada de Preços nº016-2020-TP
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a) Cartão de CNPJ
b) Registro Comercial no caso de firma individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado.
c) Documento pessoal
14.3. Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
14.3.1. Quando apresentada procuração deverá ser anexada:
a) Cartão de CNPJ.
b) Registro Comercial no caso de firma individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado.
c) Documento pessoal do procurador.
14.4. As microempresas OU empresas de pequeno porte que pretendam usufruir os benefícios
previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão
apresentar declaração de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, e que não se
enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º, conforme modelo do Anexo VIII, além da
declaração, será exigido Certidão de Enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa OU Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do
licitante.
14.5. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
14.6. Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração
de Desimpedimento de Licitar (VI e VII deste edital).
Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar o Presidente:
Os envelopes de Habilitação (envelope A)
Os documentos de Proposta de Preço (envelope B), não sendo mais aceitas novas propostas.
14.7. Iniciada a sessão pública da TOMADA DE PREÇOS, não cabe desistência da proposta,
nos termos da legislação citada e deste edital.
15. HABILITAÇÃO - ENVELOPE A
15.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples legível acompanhada
do original para ser autenticada pelo Presidente ou membros da Comissão de Licitação, em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados, por meio impresso, o nome ou razão social,
modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Presidente
da Comissão de Licitação, antes da homologação, solicitar o documento original para
verificação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
TOMADA DE PREÇOS N.º 016-2020-TP
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxx Xxxxx Xxxx
ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
15.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA
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15.2.1. Registro Comercial no caso de firma individual;
15.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou a
inscrição do ato constitutivo; no caso de sociedades civis deve estar acompanhado de prova da
Diretoria em Exercício;
15.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
15.2.4. Cédula de identidade original do preposto ou outro documento de identificação com foto;
15.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
15.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
15.3.2.Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei;
15.3.3.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
através do Certificado de Regularidade de Situação.
15.3.4. Certidão trabalhista, emitida com base no art. 642-A da Constituição das Leis do Trabalho
(acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e na Resolução nº 1470 do Tribunal
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
15.3.5. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar também, declaração de
que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, (conforme o caso)
nos termos do art. 3º da Lei supracitada, conforme modelo do Anexo VIII, além da declaração,
será exigido Certidão de Enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução
Normativa DRNC n° 103/2007.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (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 Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na em lei.
15.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.4.1. Certidão de Registro e Quitação do Licitante e de seus responsáveis técnicos para com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com prazo de vencimento até a data
da Licitação e/ou posterior.
15.4.1.1.Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado da Bahia, deverá
apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA – BA, antes da assinatura do contrato.

Tomada de Preços nº016-2020-TP

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 7

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
10 - Ano - Nº 1791

Boquira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

15.4.2. Atestado de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, em nome da licitante ou de qualquer responsável técnico de nível superior pertencente
ao seu quadro, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a
experiência na execução/participação de serviços equivalentes ou semelhantes aos licitados.
15.4.2.1.O atestado de capacidade de técnica exigido no item 15.4.2 deverá ter idêntico
responsável técnico de nível superior ao que consta na Certidão de Registro e Quitação de
Pessoa Jurídica junto ao CREA da empresa licitante.
15.4.3. A comprovação do vínculo ao quadro técnico profissional, referenciado no item
15.4.3.1. Deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o número
de registro e a qualificação civil);
b) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão
de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante;
c) No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviços.
15.4.4. CAPACIDADE TÉCNICA – EQUIPE MÍNIMA: Relação nominal e completa dos
componentes da equipe técnica indicada para execução do objeto desta licitação, com
respectiva indicação de função. Está relação será acompanhada:
a) Dos respectivos currículos profissionais devidamente assinados;
b) De Termo de Compromisso (firmado com a data posterior à publicação do Edital) de cada
componente autorizando a indicação de seu nome para a composição do quadro técnico. O
referido documento é dispensado para o caso de sócios que detenham poder de
administração.
15.4.5. Declaração de que dispõe de instalações, aparelhamentos adequados e pessoal técnico
disponíveis para a realização do objeto da licitação, de acordo com a NR 18, Anexo X.
15.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
15.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
15.5.2.Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das
demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
15.5.3.No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
15.5.4.O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento.
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15.5.5. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED),
deverão comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
15.5.6. Certidões negativas de falência e concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da
efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização desta licitação, apenas
consideradas para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio.
15.6.Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado,
com data recente, de que não está declarada inidônea ou suspensa, por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou indireta,
tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e que não se encontra suspenso
de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública
Municipal, Estadual ou Federal, anexo IX.
15.7.Certidão Simplificada que comprovante o Capital Social integralizado em moeda corrente
ou bens patrimoniais, com valor mínimo de R$ 21.202,19 (vinte e um mil, duzentos e dois
reais e dezenove centavos)avaliados mediante Certidão da Junta Comercial referente ao
Arquivamento do Estatuto ou Contrato da Sociedade, ou suas correspondentes alterações, em
conformidade com o artigo 31, § 3º da Lei 8.666/93;
Índice de Liquidez Corrente >= 1,50 Índice de Endividamento Geral <= 0,7
Demonstrativo dos cálculos para obtenção dos índices conforme estabelecidos acima, como
requisitos para participação:
Índice de liquidez decorrente ILC = AC
PC
Índice de Endividamento Geral EG = PC+ELP
AT
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante AT = Ativo Total
ELP = Exigível a Longo Prazo
15.8. Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal em atendimento ao Inciso V
do art. 27 da Lei 8.666/93, de que a empresa não possui em seu quadro, menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem em qualquer tipo de trabalho menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, anexo V;
15.9. Apresentar Atestado de visita, afirmando que a empresa licitante visitou e conheceu as
peculiaridades da prestação dos serviços objetos do certame, devidamente assinado pelo
Engenheiro Civil deste município ou declaração;
15.10. Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo
competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os
documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.
15.11. A Comissão procederá à verificação, total ou por amostragem, da veracidade das
certidões emitidas por meio da Rede Mundial de Computadores – Internet, nos respectivos sites
de emissão;
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15.12. Amparada no princípio da razoabilidade, a comissão poderá declarar habilitada, empresa
que tenha apresentado documentação de habilitação ou proposta, eivadas de simples omissões
ou defeitos irrelevantes, desde que estes não comprometam o julgamento objetivo que lhe é
correlato;
15.14. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz;
15.14. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem de
acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita seu
fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda, recomenda-se ainda que as folhas sejam
rubricadas e enumeradas da seguinte forma 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5... (demais páginas).
Recomenda-se que seja adotada o mesmo procedimento para os documentos referente a
proposta de preços.
16. CAUÇÃO GARANTIA
16.1. No ato da assinatura do contrato, a contratada efetuará garantia, nos moldes do artigo 56,
§ 1º e 2º da Lei de Licitações, no percentual máximo de 5% do valor do contrato.
16.2. Em conformidade com a legislação se o licitante vier a ser penalizado as multas e
penalidades poderão, à critério da Administração, ser deduzidas do valor caucionado,
assegurado ao mesmo o direito de defesa.
17. PRAZO
17.1. O prazo máximo para a execução das obras/serviços objeto deste Edital é de até 06(seis)
meses, iniciar-se a contagem de imediato após a data de assinatura da Ordem de Serviço
expedida pela PREFEITURA.
17.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei
Federal no 8.666/93.
17.3. As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma
Físico-Financeiro
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação
de Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
18.2. Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
18.3. Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA e um carro a disposição da
Fiscalização durante o decorrer da obra.
18.4. Retenção de ISS no local da obra.
18.5. Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
18.6. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários,
não só para a licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das
obras/serviços.
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18.7. Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços
e entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao
FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de
declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa
legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
18.8. Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra,
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e
pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da PREFEITURA após a conclusão das
obras/serviços.
18.9. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
18.10. Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias
santos e feriados, inclusive as de iluminação.
18.11. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
18.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução
das obras/serviços.
18.13. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários)
exerçam as suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso
dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
18.14. Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações da PREFEITURA e
a legislação pertinente.
18.15. Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e
demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral responsabilidade e
ônus pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com
a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para
efeito de autorização.
18.16. Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a
mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela
aprovação ou não do mesmo.
18.17. Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a
Fiscalização da PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne
necessária.
18.18. Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas
e a critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
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18.19. Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de
ordem administrativa.
18.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados ou não correspondentes às especificações.
18.21. Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
18.22. Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
18.23. Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.
19. PENALIDADES
19.1. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipuladas:
19.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação, ou não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
19.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da etapa não cumprida do cronograma;
19.1.3. Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo.
19.2. As multas estabelecidas nos sub-ítens 19.1.2 e 19.1.3 serão deduzidas dos pagamentos
das etapas a que correspondam, ou de outros créditos relativos ao Contrato.
19.3. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em
favor da Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
19.4. Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido
concedidos pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de
novas licitações, enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras
penalidades legais aplicáveis.
20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1. O pagamento do valor global contratado será efetuado da seguinte forma: conforme
Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de 20 (vinte)
dias corridos, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização da
PREFEITURA. As faturas serão aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de sua apresentação.
20.2. O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou
qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas.
20.3. Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o
ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).
20.4. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO e entrega/aceitação da obra.
20.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
21. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO
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21.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
21.2. O processamento e julgamento da licitação obedecerão às disposições dos Artigos 43, 44,
45, e 48 da Lei Federal no 8.666/93, ou seja:
21.2.1. Devolução dos Envelopes no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, aos licitantes
inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação;
21.2.2. Abertura dos Envelopes no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS dos licitantes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
21.2.3. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e
desclassificação daquelas desconformes ou incompatíveis;
21.3. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do Edital;
21.4. Deliberação da PREFEITURA quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.
21.5. A abertura dos envelopes será realizada em ato público previamente designado, do qual
se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
21.6. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
21.7. É facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
21.8. Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO dos licitantes e abertas as PROPOSTAS DE
PREÇOS, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
21.9. Após a fase de HABILITAÇÃO, não cabe desistência de PROPOSTA DE PREÇOS, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
21.10. A análise da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, a
critério exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reunião reservada da Comissão,
sendo neste caso, determinado o dia e a hora da próxima reunião, quando serão discutidas as
questões porventura levantadas e anunciado o julgamento da Comissão.
21.11. Ao final de cada reunião, os membros da Comissão, assim como os licitantes, rubricarão
os envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da citada Comissão. Ao início da outra reunião,
se for o caso, será verificada a inviolabilidade dos envelopes.
21.12. Para o licitante, cujo representante não comparecer a outra(s) reunião(ões) que
porventura venha(m) a ser marcada(s) pela Comissão, a sua ausência implicará em
concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em nenhuma
hipótese, o direito de impugnação ou recurso. Conseqüentemente, a reunião ocorrerá
normalmente com a abertura dos envelopes restantes.
21.13. Será considerada vencedora a PROPOSTA DE PREÇOS do licitante que, habilitado na
forma estabelecida neste Edital, proponha o menor PREÇO GLOBAL os demais licitantes
habilitados serão classificados em ordem crescente do multiplicador proposto.
21.14. Ocorrendo a hipótese de mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS com preços de igual
valor global; após observado o disposto no Parágrafo 2o do Artigo 3o da Lei Federal no 8.666/93,
a licitação será decidida por sorteio, em ato público.
21.15. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital ou que
propuserem um valor superior ao valor base da administração, superior ao estabelecido neste
Edital, assim como aquelas em que o referido multiplicador não seja único para todos os valores
propostos.
21.16. Serão desclassificadas as propostas que contenham ofertas de vantagens não previstas
ou oferecimento de reduções, não assistindo ao licitante direito a qualquer indenização.
21.17. Serão desclassificadas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitarem
a uma única especificação dos serviços.
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21.18. Serão desclassificadas as propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
nos termos previstos no Parágrafo 3o do Artigo 44 da Lei Federal no 8.666/93, ou consideradas
inexeqüíveis, na forma prevista no parágrafo 1º, do Artigo 48 da retrocitada Lei.
21.19. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos previstos no Artigo 49
da Lei Federal no 8.666/93, sem que assista aos licitantes direito a qualquer reclamação ou
indenização.
21.20. Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitantes, em despacho
motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver
ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele
inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou administrativa.
21.21. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, A PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
ocasionaram a inabilitação ou desclassificação, respectivamente.
22. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
22.1. A licitante que desejar impugnar o edital deve fazer com pelo menos 2 (dois) dias úteis de
antecedência da data de abertura dos envelopes de habilitação protocolando na prefeitura. O
cidadão que desejar impugnar deve fazê-lo, com no mínimo, 5 (cinco) dias úteis antes da ata de
abertura dos envelopes de habilitação, sempre protocolando na prefeitura.
22.2.Os pedidos deverão sempre ser formulados, por escrito, em até 2 (dois) dias úteis antes da
data fixada para o recebimento das propostas, sempre protocolando no setor de licitação das
08:00 às 12:00 horas.
22.3. A apresentação de Propostas implica a concordância por parte da proponente com todos
os termos e condições deste Edital.
22.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
22.5. A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) para recorrer da decisão do
Presidente da Comissão de Licitação importará a decadência do direito de recurso e
consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
22.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
superior serão realizados pelo Presidente da Comissão de Licitação.
23. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
23.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, o Presidente da Comissão de
Licitação adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação
do resultado pela autoridade superior.
23.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
23.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
24. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
24.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
25. CONTRATAÇÃO
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25.1. O licitante vencedor assinará o Contrato com a PREFEITURA, no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da data de homologação desta licitação, admitida a prorrogação deste
prazo a critério da PREFEITURA.
25.2. O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do Contrato, no prazo
máximo de 2 (dois) dias a contar de sua convocação, perderá o direito à contratação de
conformidade com a lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege esta
licitação e na Cláusula 19 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela PREFEITURA.
25.3. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a PREFEITURA convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação, independentemente das consequências previstas no Artigo 81 da Lei Federal no
8.666/93.
25.4. No ato da assinatura do contrato, a contratada efetuará garantia, nos moldes do artigo 56,
§ 1º e 2º da Lei de Licitações, no percentual máximo de 5%do valor de sua proposta.
26. FISCALIZAÇÃO
26.1. A Prefeitura Municipal de Boquira - BA exercerá a fiscalização das obras/serviços através
de Equipe de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem reduzir nem
excluir a responsabilidade da Contratada.
26.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras/serviços em questão e seus complementos.
26.3. Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para fiscalização
das obras/serviços, poderão ser contratados pela PREFEITURA técnicos ou firmas
especializadas para apoio da mesma, embora a ela subordinados.
26.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte
destes.
26.5. Compete especificamente à Fiscalização:
26.5.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços, no
prazo de 02 (dois) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;
26.5.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula 17 do presente
Edital;
26.5.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas
da ABNT, e outras porventura aplicáveis;
26.5.4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o
prazo para sua retirada da obra;
26.5.5. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
26.5.6. Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de força maior;
26.5.7. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
26.5.8. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
26.5.9. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
26.5.10. Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
26.5.11. Transmitir, por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
26.5.12. Relatar oportunamente a PREFEITURA, ocorrências ou circunstâncias que possam
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acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
26.5.13. Dar a PREFEITURA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
26.6. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante
a execução das obras/serviços, somente será admitida, a critério da PREFEITURA, mediante a
comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
26.7. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalização da PREFEITURA, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.
26.8. Com relação ao "Diário de Ocorrências", compete à Fiscalização:
26.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;
26.8.2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o
prazo e o cronograma;
26.8.3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;
26.8.4. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;
26.8.5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada,
seus prepostos e sua equipe;
26.8.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes,
das Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;
26.8.7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
26.8.8. Reserva-se a PREFEITURA o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão
de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a
que título for.
26. RESCISÃO
26.1. No caso de rescisão contratual, serão observadas as disposições previstas nos artigos 77
a 79, da Lei Federal no 8.666/93, com as consequências nela estabelecidas.
27. RECEBIMENTO DA OBRA
27.1. Os recebimentos "PROVISÓRIO" e "DEFINITIVO" das obras/serviços serão efetuados de
acordo com o estabelecido nos Artigos 73 e 74 da Lei Federal no 8.666/93.
27.2. São documentos necessários para o recebimento provisório da obra:
A. Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND referente à obra;
B. Certificado de Regularidade de Situação/CRS junto ao FGTS;
C. Certidão de Quitação com o ISS;
27.3. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado pela Fiscalização, mediante termo
circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada de que
a obras/serviços estão concluídos.
27.4. Efetuado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de
90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Artigo 69 da Lei Federal n o 8.666/93, se for
o caso, quando então será procedido o RECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo
circunstanciado, elaborado por comissão designada pelo Diretor Técnico da PREFEITURA.
27.5. O "RECEBIMENTO DEFINITIVO" não isentará a Contratada das responsabilidades
previstas nos Artigos 1.101 e 1.245 do Código Civil Brasileiro.
Fica estabelecido que a Contratada não transferirá no todo ou em parte, serviços ou obras objeto
do Contrato, ressalvadas as subempreitadas de serviços especializados, as quais serão
previamente submetidas a PREFEITURA para autorização.
Este Edital, a proposta do licitante vencedor, o Parecer da Comissão Julgadora e todos os
elementos que serviram de base à licitação, serão parte integrante do Contrato,
independentemente de transcrição.
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27.6. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Macaúbas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
27.7. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo Presidente ou membros da Comissão de Licitação.
27.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Licitação, com
observância da legislação em vigor, considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, no
que for pertinente.
27.9. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I. Minuta do Contrato;
II. Planilha Orçamentaria;
III. Modelo de Cronograma Físico-Financeiro;
IV. Modelo de Procuração;
V. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
VI. Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar;
VII. Modelo de Declaração de Atendimento as Exigências do Edital;
VIII. Modelo de Declaração de Enquadramento;
IX. Modelo de Declaração de Idoneidade;
X. Modelo de Declaração de Disposição de Instalações;
XI. Memorial Descritivo
XII. Plantas

Boquira - BA, 02 dejunho de 2020

Tomada de Preços nº016-2020-TP

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 17

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
20 - Ano - Nº 1791

Boquira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BOQUIRA

ANEXOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 016-2020-TP

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Página 18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
21 - Ano - Nº 1791

Boquira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46
ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS n° 016-2020-TP
Contrato nº 0xx/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede na Rua Oliveira dos Brejinhos, nº 150 – Centro – Boquira/BA. Inscrita no CNPJ sob
Nº. 13.780.770/0001-46, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Luciano de Oliveira e Silva,
a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no
CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX,
CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador da Documento de
Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CNPJ sob o nº 000.000.000-00, que a este subscrevem,
a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e
condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1- O presente instrumento tem por objetoaprestação de serviços relativos a reforma de praça na
entrada da cidade de Boquira-BA, com implantação de receptivo turístico e tendas de artesanato, nos
termos do Convênio n° 785679/2013 firmado com a CEF, nos termos definidos na planilha orçamentaria
deste edital, de acordo com o Edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 016-2020-TP e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os serviços aludidos na Cláusula anterior serão executados dentro dos prazos estabelecidos em
Lei, quando for o caso ou nas datas especificadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RELAÇÃO JURIDICA DO CONTRATADO
3.1 - A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem exclusividade de
colaboração entre o CONTRATANTE E o CONTRATADO.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal
para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O preço dos serviços será de
R$ ______ (extenso).
4.1.O pagamento do valor global contratado será efetuado da seguinte forma: conforme Boletim de
Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos,
contados da data de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização da PREFEITURA, no
Departamento de Contrato e Departamento de Convênios. As faturas serão aprovadas ou rejeitadas no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua apresentação.
4.2. O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou
qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas, ou falta de apresentação de documentos
citados.
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4.3. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO e
entrega/aceitação da obra.
4.4. Os pagamentos de serviços resultantes de modificações, previamente autorizadas por escrito pela
PREFEITURA, serão processados em separado.
4.5. Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal
emitida em nome da PREFEITURA, bem comocópia das guias de recolhimento das contribuições
devidas ao INSS e ao FGTS.
4.6. Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
4.7. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente
com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.CONTRATADO
5.1. Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
5.2. Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
5.3. Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA e um carro a disposição da
Fiscalização durante o decorrer da obra.
5.4. Retenção de ISS no local da obra.
5.5. Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
5.6. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para
a licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras/serviços.
5.7. Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços e
entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos
termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração
elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada
para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mãode-obra empregada nos serviços contratados.
5.8. Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações
diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, como também
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por
uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as
vias, ficará em poder da PREFEITURA após a conclusão das obras/serviços.
5.9. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
5.10. Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias santos e
feriados, inclusive as de iluminação.
5.11. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
5.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das
obras/serviços.
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5.13. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as
suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos
de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
5.14. Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas
da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações da PREFEITURA
e a legislação pertinente.
5.15. Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais
elementos técnicos que integram o Edital, assumindo integral responsabilidade e ônus pela correta
execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da
Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.
5.16. Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a mesma, através de
laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.
5.17. Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização da
PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com poderes
para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
5.18. Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a
critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos
serviços.
5.19. Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em qualquer
dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.
5.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas,
obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às
especificações.
5.21. Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
5.22. Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente
limpo.
5.23. Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.
5.24. No ato da assinatura do contrato, a contratada efetuará garantia, nos moldes do artigo 56, § 1º e
2º da Lei de Licitações, no percentual máximo de 5% do valor do contrato.
5.2 – DA CONTRATANTE:
5.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
5.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
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6.1. O prazo máximo para a execução das obras/serviços objeto deste Contrato é de até 03 (três)
meses, iniciar-se a contagem de imediato após a data de assinatura da Ordem de Serviço expedida
pela PREFEITURA.
6.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei Federal no 8.666/93.
6.3.As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro aprovado.
CLÁUSULA SÉTIMA - ORIGEM DOS RECURSOS
7.1 - As despesas decorrentes da execução do serviço licitado com base no Edital da TOMADA DE
PREÇOS n° 016-2020-TP correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Unidade Orçamentaria: 209 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Atividade: 1025 – Construção de Construção e Urbanização de Praças e Jardins
Elemento de Despesa: 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO
8.1. - Os valores estipulados na Cláusula Quarta não serão reajustados, garantido sempre o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, nos termos e normas gerais da Lei Federal de licitações e contratos
administrativos.
CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes da CONTRATANTE,
mediante procedimentos de supervisão em direto local, os quais observarão o cumprimento das
cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao
controle e avaliação dos serviços prestados.
9.1. A Prefeitura Municipal de Boquira - BA exercerá a fiscalização das obras/serviços através de
Equipe de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a
responsabilidade da Contratada.
9.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas
Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou
indiretamente com as obras/serviços em questão e seus complementos.
9.3. Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para fiscalização das
obras/serviços, poderão ser contratados pela PREFEITURA técnicos ou firmas especializadas para
apoio da mesma, embora a ela subordinados.
9.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na
sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes.
9.5. Compete especificamente à Fiscalização:
9.5.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços, no prazo de
02 (dois) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;
9.5.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Quarta do presente
Contrato;
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9.5.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da
ABNT, e outras porventura aplicáveis;
9.5.4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para
sua retirada da obra;
9.5.5. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
9.5.6. Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de
força maior;
9.5.7. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
9.5.8. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
9.5.9. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
9.5.10. Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
9.5.11. Transmitir, por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a
ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
9.5.12. Relatar oportunamente a PREFEITURA, ocorrências ou circunstâncias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
9.5.13. Dar a PREFEITURA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades
contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
9.6. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a
execução das obras/serviços, somente será admitida, a critério da PREFEITURA, mediante a
comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
9.7. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalização da PREFEITURA, dispondo esta de amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do Contrato.
9.8. Com relação ao "Diário de Ocorrências", compete à Fiscalização:
9.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;
9.8.2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o
cronograma;
9.8.3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;
9.8.4. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;
9.8.5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada, seus
prepostos e sua equipe;
9.8.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;
9.8.7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
9.8.8. Reserva-se a PREFEITURA o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a
incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados,
sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que título for.
Parágrafo Primeiro – Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa
nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Página 23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
26 - Ano - Nº 1791

Boquira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n o 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, ficando de logo estipuladas:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, ou
não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
10.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
etapa não cumprida do cronograma;
10.1.3. Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do cronograma,
por cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo.
10.2. As multas estabelecidas nos subitens 10.1.2 e 10.1.3 serão deduzidas dos pagamentos das
etapas a que correspondam ou de outros créditos relativos ao Contrato.
10.3. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em favor
da Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
10.4. Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido concedidos
pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações,
enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras penalidades legais
aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 –Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos
administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Nona.
Parágrafo Único – O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 - A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação previstos
na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES DE
HABILTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
13.1 - Fica o contratado obrigado a assumir a prestação de serviços durante toda a execução do
contrato, cuja habilitação e qualificação estão citadas no Contrato Social da empresa, conforme art. 55,
Inciso XIII da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
14.1 - Os recebimentos "PROVISÓRIO" e "DEFINITIVO" das obras/serviços serão efetuados de acordo
com o estabelecido nos Artigos 73 e 74 da Lei Federal n o 8.666/93.
14.2. São documentos necessários para o recebimento provisório da obra:
A. Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND referente à obra;
B. Certificado de Regularidade de Situação/CRS junto ao FGTS;
C. Certidão de Quitação com o ISS;
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14.3. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado pela Fiscalização, mediante termo
circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada de que a
obras/serviços estão concluídos.
14.4. Efetuado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de 90
(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Artigo 69 da Lei Federal n o 8.666/93, se for o caso,
quando então será procedido o RECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo circunstanciado,
elaborado por comissão designada pelo Diretor Técnico da PREFEITURA.
14.5. O "RECEBIMENTO DEFINITIVO" não isentará a Contratada das responsabilidades previstas nos
Artigos 1.101 e 1.245 do Código Civil Brasileiro.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca deMacaúbas, Estado da Bahia,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e
contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença
das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
1. ______________________________
CPF nº_____________________
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTARIA
AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
016-2020-TP

Prestação de serviços relativos a obras de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e
prevenção e combate a incêndio e pânico em Ginásio Poliesportivo, neste município.

Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Grau de Sigilo
#PUBLICO

PO- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
GESTOR
MINISTÉRIO DO
TURISMO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
N° OPERAÇÃO
1005679-06/2013

DATA BASE

DESON

set/19

SIM

Item

Fonte

Código

OBJETO
REFORMA DA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE
DE BOQUIRA-BA, COM IMPLANTAÇÃO
MUNICÍPIO / UF
LOCALIDADE / ENDEREÇO
APELIDO DO
MUNICIPAL DE BOQUIRA/ BA
SEDE DO MUNICÍPIO
EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE
BDI
DESCRIÇÃO DO LOTE
BDI 1
BDI 2
BDI 3
BDI 4
DO SINAPI
5
Salvador / BA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
27,46%
PROGRAMA
TURISMO

AÇÃO / MODALIDADE
REFORMA DE PRAÇA

Descrição

CUSTO
Unidade Quantidade UNITÁRIO
(R$)

Preço
Unitário
(R$)

BDI
(%)

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA
1.
1.1.
1.1.1.
2.

ORSE

4554

Preço Total
(R$)

212.021,91

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

-

6.267,86

SERVIÇOS PRELIMINARES

-

6.267,86

20,51

6267,86

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE
POLIETILENO H= 1,20 COM BLOCO DE
CONCRETO

m

305,60

16,09

BDI 1

PRAÇA 01

56.069,73
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2.1.
2.1.1.

MOVIMENTO DE TERRA
ORSE

9882

2.2.

ORSE

11641

2.2.2.

ORSE

11619

2.3.

12,10

44,58

BDI 1

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA
07.2015
Concreto simples usinado fck= 20mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrutura

ORSE

11641

2.3.2.

ORSE

11619

2.3.3.

SINAPI

92921

COMP

3

2.5.1.

COMP

1

2.5.2.

SINAPI

83463

2.5.3.

SINAPI

83446

2.5.4.

SINAPI

91868

2.5.5.

SINAPI

93008

2.5.6.

SINAPI

93009

2.5.7.

SINAPI

91844

2.5.8

SINAPI

91930

2.5.9.

SINAPI

91932

2.5.10.

SINAPI

91934

2.4.

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA
07.2015
Concreto simples usinado fck= 20mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrutura
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

8888

-

533,05

48,05

BDI 1

61,24

352,74

m3

0,65

241,78

BDI 1

308,17

200,31

-

506,00

m2

4,32

48,05

BD1

61,24

264,56

m3

0,22

241,78

BDI 1

308,17

67,80

KG

23,56

5,78

BD1

7,37

173,64

-

5.365,80

M2

15,00

280,65

BDI 1

357,72

5.365,80

-

17.487,57

UND.

1,00

153,76

BDI 1

195,98

195,98

UND.

1,00

210,74

BDI 1

268,61

268,61

UND.

9,00

126,40

BDI 1

161,11

1.449,99

M

40,00

8,52

BDI 1

10,86

434,40

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50
MM (1 1/2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

18,00

10,19

BDI 1

12,99

233,82

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60
MM (2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

24,00

14,67

BDI 1

18,70

448,80

M

20,00

4,57

BDI 1

5,82

116,40

M

360,96

4,99

BDI 1

6,36

2.295,71

M

50,00

8,08

BDI 1

10,30

515,00

M

50,00

12,35

BDI 1

15,74

787,00

UND.

9,00

668,10

BDI 1

851,56

7.664,04

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 ''
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ORSE

687,522

5,76

GRADES

2.5.

56,82

m2

SUPRA - ESTRUTURA

2.3.1.

2.5.11.

687,52
m3

INFRA-ESTRUTURA

2.2.1.

2.4.1.

ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM
(PAISAGISMO)

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR
TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32
MM (1''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM
TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO
LEI TOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA
XOULUX OU SIMILIAR, COM 6,00M, INCLUSIVE
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W
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2.5.12.

ORSE

594

2.5.13.

ORSE

2975

2.5.14.

ORSE

9379

2.6.

2.6.1.

REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE
MERCÚRIO 250 W
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ
FOTO-ELÉTRICO EM POSTE
HASTE COBREADA COPPERWELD
P/ATERRAMENTO D= 5/8'' X 2,40M

18,00

64,00

BDI 1

81,57

1.468,26

UND.

18,00

56,79

BDI 1

72,38

1.302,84

UND.

9,00

26,74

BDI 1

34,08

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

ORSE

-

4538

UND.

4,00

282,19

BDI 1

359,68

1438,72

M

52,00

27,78

BDI 1

35,41

1841,32

UND.

4,00

52,03

BDI 1

66,32

265,28

-

563,85

11,13

563,85

-

7.461,35

2.6.2.

SINAPI

91785

2.6.3.

ORSE

2082

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA
1153C39, 1/2'' OU SIMILAR

2.7.

IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI

306,72
3.545,32

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE
TIJOLOS MACIÇOS ESP. =0,12M, DIM. INT.=0.50
X 0.50 X 0.40M, COM TAMPA EM TELA DE
PROTEÇÃO METÁLICA COM DOBRADIÇA E
PORTA CADEADO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

2.7.1.

UND.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
74106/1 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS

2.8

m2

50,66

8,73

BDI 1

PAVIMENTAÇÃO

2.8.1.

ORSE

8599

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO,
BOMB., LANÇADO E ADENSADO, NÃO
ARMADO, COR NATURAL, DESEMPOLADO, FCK
= 21 MPA, E = 8 CM, REGULARIZ. E COMPAC.
SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, EXCETO JUNTAS

2.8.2.

SINAPI

92404

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2

9,22

53,83

BDI 1

68,61

632,58

2.8.3.

SINAPI

87375

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA
MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M3

3,42

364,45

BDI 1

464,53

1.588,69

2.8.4

ORSE

2607

PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS
(SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK= 15MPA E=
10 CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

m2

48,82

65,86

BDI 1

83,95

4.098,44

-

1.847,52

2.9.1.

SINAPI

84651

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL
EM PO, DUAS DEMAOS

M2

59,63

8,74

BDI 1

11,14

664,28

2.9.2.

SINAPI

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2

50,64

9,33

BDI 1

11,89

602,11

2.9.3.

SINAPI

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS
DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M2

20,74

21,98

BDI 1

28,02

581,13

-

11.314,42

2.9.

m²

20,81

43,04

BDI 1

54,86

1.141,64

PINTURA

2.10.

EQUIPAMENTO

2.10.1.

ORSE

4447

BANCO DE CONCRETO APARENTE, DIM 0.45 X
2.00M, COM ENCOSTO EM TRONCO DE
EUCALIPTO D= 15 CM.

UND.

4,00

556,82

BDI 1

709,72

2.838,88

2.10.2.

ORSE

9372

LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM

UND.

4,00

39,25

BDI 1

50,03

200,12

ORSE

11736

BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA,
E= 2CM

m2

24,43

265,76

BDI 1

338,74

8.275,42

-

6.737,33

2.11.1.

ORSE

12135

M2

221,07

9,42

BDI 1

12,01

2.655,05

2.11.2.

ORSE

12151

UND.

100,00

8,98

BDI 1

11,45

1.145,00

2.10.3.
2.11.

PAISSAGISMO
GRAMA BATATAIS EM PLACAS,
FORNECIMENTO E PLANTIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ABUSTOS
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2.11.3.

SINAPI

98510

2.11.4.

ORSE

8814

2.11.5. SINAPI-I

358

3.
3.1.

ORNAMENTAIS, ALAMANDA, CRUCIAIS,
CASUARINA, IXÓRIA, MINIXÓRIA, BOGUEVILHA,
VINAGREIRO, H> = 0,70M, 166UN/MÊS
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINI
IMPERIAL, MÉDIA

UND.

6,00

56,72

BDI 1

72,30

433,8

UND.

3,00

88,00

BDI 1

112,16

336,48

UND.

50,00

34,00

BDI 1

43,34

2.167,00

ARCO-PERGOLADO

-

17.153,17

MOVIMENTO DE TERRA

-

134,88
94,68

MUDA DE ÁRVORE ORIENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1*M

3.1.1.

ORSE

2498

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE
ENTRE 1,50 E 3,00M

m3

1,40

53,06

BDI 1

67,63

3.1.2.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M3

0,96

32,86

BDI 1

41,88

40,20

-

398,99

3.2.

INFRA-ESTRUTURA

3.2.1.

ORSE

11641

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA
07.2015

m2

3,36

48,05

BDI 1

61,24

205,77

3.2.2.

ORSE

11619

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK= 20MPA,
BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM
SUPERESTRUTURA

m3

0,44

241,78

BDI 1

308,17

135,59

3.2.3.

SINAPI

92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

7,82

5,78

BDI 1

7,37

57,63

-

6.171,51

3.3.

SUPRA-ESTRUTURA

3.3.1.

ORSE

11641

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA
07.2015

3.3.2.

ORSE

11619

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK= 20MPA,
BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM
SUPERESTRUTURA

m3

1,72

241,78

BDI 1

308,17

530,05

3.3.3.

SINAPI

92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

248,62

5,78

BDI 1

7,37

1.832,33

-

7.867,39

268,42

7.867,39

-

1.843,34

3.4.
3.4.1.

m2

62,20

48,05

BDI 1

61,24

3.809,13

COBERTURA
ORSE

9215

3.5

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR
DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

m2

29,31

210,59

BDI 1

REVESTIMENTO

3.5.1.

SINAPI

87874

3.5.2.

SINAPI

87547

3.5.3.

SINAPI

87535

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

M2

67,47

3,92

BDI 1

5,00

337,35

M2

61,99

17,90

BDI 1

22,82

1.414,61

M2

3,00

23,90

BDI 1

30,46

91,38
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APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

3.6.
3.6.1.

PINTURA
SINAPI

88489

4
4.1.

61,99

9,33

BDI 1

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COMP

1

4.1.2.

SINAPI

83463

4.1.3.

SINAPI

91844

4.1.4.

SINAPI

91930

4.1.5.

SINAPI

91932

4.1.6.

SINAPI

91934

4.1.7.

ORSE

8888

4.1.8.

ORSE

594

4.1.9.

ORSE

2975

4.1.10.

ORSE

9379

4.2

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR
TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENMTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENMTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENMTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM
TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO
LEI TOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA
XOULUX OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W
REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE
MERCÚRIO 250 W
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ
FOTO-ELÉTRICO EM POSTE
HASTE COBREADA COPPERWELD
P/ATERRAMENTO D= 5/8'' X 2,40M

ORSE

737,06

11,89

737,06

-

44.628,49

-

13.389,61

UND.

1,00

153,76

BDI 1

195,98

195,98

UND.

1,00

210,74

BDI 1

268,61

268,61

M

20,00

4,57

BDI 1

5,82

116,4

M

226,88

4,99

BDI 1

6,36

1.442,96

M

30,00

8,08

BDI 1

10,30

309

M

20,00

12,35

BDI 1

15,74

314,8

UND.

9,00

668,10

BDI 1

851,56

7.664,04

UND

18,00

64,00

BDI 1

81,57

1468,26

UND

18,00

56,79

BDI 1

72,38

1302,84

UND

9,00

26,74

BDI 1

34,08

306,72

-

4.005,65

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

4538

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE
TIJOLOS MACIÇOS ESP. =0,12M, DIM. INT.=0.50
X 0.50 X 0.40M, COM TAMPA EM TELA DE
PROTEÇÃO METÁLICA COM DOBRADIÇA E
PORTA CADEADO

UND.

4,00

282,19

BDI 1

359,68

1.438,72

M

65,00

27,78

BDI 1

35,41

2.301,65

UND

4,00

52,03

BDI 1

66,32

265,28

-

1.872,97

M2

36,32

8,74

BDI 1

11,14

404,60

4.2.2.

SINAPI

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

4.2.3.

ORSE

2082

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA
1153C39, 1/2'' OU SIMILAR

SINAPI

84651

4.3.
4.3.1.

M2

PRAÇA 02

4.1.1.

4.2.1.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

-

PINTURA
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL
EM PO, DUAS DEMAOS
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Boquira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46
4.3.2.

SINAPI

88489

4.3.3.

SINAPI

73924/1

4.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2

109,97

9,33

BDI 1

11,89

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS
DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M2

5,74

21,98

BDI 1

28,02

160,83

-

19.620,87

EQUIPAMENTO

4.4.1.

ORSE

9372

LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM

4.4.2.

ORSE

11736

BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA,
E= 2CM

4.5.

UND

3,00

39,25

BDI 1

50,03

150,09

m²

57,48

265,76

BDI 1

338,74

19.470,78

-

5.739,39

PAISSAGISMO

4.5.1.

ORSE

12135

4.5.2.

ORSE

12151

4.5.3.

SINAPI

98510

4.5.4.

ORSE

8814

4.5.5.

SINAPI-I

358

5.
5.1.

GRAMA BATATAIS EM PLACAS,
FORNECIMENTO E PLANTIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ABUSTOS
ORNAMENTAIS, ALAMANDA, CRUCIAIS,
CASUARINA, IXÓRIA, MINIXÓRIA, BOGUEVILHA,
VINAGREIRO, H> = 0,70M, 166UN/MÊS
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINI
IMPERIAL, MÉDIA

m²

143,38

9,42

BDI 1

12,01

1.721,99

UND

100,00

8,98

BDI 1

11,45

1.145,00

UND

2,00

56,72

BDI 1

72,30

144,60

UND

5,00

88,00

BDI 1

112,16

560,80

UND

50,00

34,00

BDI 1

43,34

2.167,00

QUISOQUE

-

14.753,21

ESQUADRIA

-

3.114,75

MUDA DE ÁRVORE ORIENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1*M

5.1.1.

ORSE

3547

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA),
LISA, SEMI-OCA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE
BATENTE E FERRAGENS

5.1.2.

ORSE

3628

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA),
LISA, SEMI-OCA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE
BATENTE E FERRAGENS

5.1.3.

ORSE

1857

PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA
N°24, RAIADA, DE ENROLAR

5.2.

1.307,54

UND

1,00

467,26

BDI 1

595,57

595,57

UND

2,00

477,81

BDI 1

609,02

1.218,04

m²

6,38

160,00

BDI 1

203,94

1.301,14

-

2.296,40

INSTALAÇÃO ELETRICA
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR
TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

5.2.1.

COMP

2

UND.

1,00

103,72

BDI 1

132,20

132,20

5.2.2.

SINAPI

83463

UND

1,00

210,74

BDI 1

268,61

268,61

5.2.3.

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND

4,00

9,91

BDI 1

12,63

50,52

5.2.4.

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

M

25,00

1,61

BDI 1

2,05

51,25

5.2.5.

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

M

50,00

2,32

BDI 1

2,96

148,00

5.2.6.

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

M

50,00

3,65

BDI 1

4,65

232,50

5.2.7.

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

M

10,00

4,99

BDI 1

6,36

63,60

5.2.8.

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,

M

10,00

8,08

BDI 1

10,30

103,00
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CNPJ: 13.780.770/0001-46
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS

5.2.9.

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

3,00

19,46

BDI 1

24,80

74,40

5.2.10.

SINAPI

91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

6,00

24,89

BDI 1

31,72

190,32

5.2.11.

ORSE

9379

UND

5,00

26,74

BDI 1

34,08

170,40

5.2.12.

ORSE

3954

UND

3,00

96,78

BDI 1

123,36

370,08

5.2.13.

ORSE

10521

LAMPADA ESPIRAL FLUORESCENTE
ELETRONICA PL 45W / 220V (COMPACTA
INTEGRADA), E-27, FLC OU SIMILAR

UND

4,00

22,26

BDI 1

28,37

113,48

5.2.14.

SINAPI

97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA
PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO . AF_11/2017

UND

4,00

64,34

BDI 1

82,01

328,04

-

208,99

5.3
5.3.1.

HASTE COBREADA COPPERWELD
P/ATERRAMENTO D= 5/8'' X 2,40M
LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS VER. 01

HIDRAULICA
SINAPI

11829

TORNEIIRA METALICA DE BOIA
CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2'',
COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO

UND

1,00

11,04

BDI 1

14,07

14,07

UND

1,00

12,50

BDI 1

15,93

15,93

UND

1,00

22,68

BDI 1

28,91

28,91

UND

1,00

40,70

BDI 1

51,88

51,88

UND

1,00

77,04

BDI 1

98,20

98,20

-

51,59

UND

3,00

8,01

BDI 1

10,21

30,63

UND

2,00

8,22

BDI 1

10,48

20,96

-

2.304,83

UND

2,00

112,52

BDI 1

143,42

286,84

UND

1,00

38,84

BDI 1

49,51

49,51

UND

2,00

342,14

BDI 1

436,09

872,18

UND

2,00

41,32

BDI 1

52,67

105,34

UND

2,00

37,91

BDI 1

48,32

96,64

5.3.2.

SINAPI

94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

5.3.3.

SINAPI

94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDÁVEL LONGO, DN 32MM X 1 , INSTALADO
EM RESERVATÓRIO DE FIBRA/;FIBROCIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

5.3.4.

ORSE

1456

5.3.5.

ORSE

1458

5.4.1.

SINAPI

86883

5.4.2.

SINAPI

897029

5.5.1.

SINAPI

36794

5.5.2.

SINAPI

13415

5.5.3.

ORSE

9017

5.5.4.

ORSE

2033

5.5.5.

SINAPI

88571

5.4.

REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 20 MM (3/4'') REF. 1502-B, PN16, DECA OU SIMILIAR
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 32 MM (1 1/4'') REF. 1502-B, PN16, DECA OU SIMILIAR
SANITARIO

5.5.

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVELO EM PVC 1 X 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMALA DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014
PEÇAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44
X 35,5 * CM
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO,
PADRÃO POPULAR, 1/2 '' OU 3/4 '' (REF 1193)
VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA
ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA
RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE
ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DED
VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO
PAPAELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15
CM OU SIMILAR
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA
PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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5.5.6.

SINAPI

95543

5.5.7.

SINAPI

86912

5.5.8.

SINAPI

86900

5.5.9.

SINAPI

86899

5.5.10. SINAPI-I

84

5.6.
5.6.1.

SINAPI

96111

2,00

31,13

BDI 1

39,68

79,36

UND

1,00

35,12

BDI 1

44,76

44,76

UND

1,00

120,55

BDI 1

153,65

153,65

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA
PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UND

1,00

482,78

BDI 1

615,35

615,35

ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA
PIA OU LAVATORIO, 40 MM

UND

3,00

0,31

BDI 1

0,40

1,20

-

738,09

53,64

738,09

-

550,65

37,51

550,65

-

3.623,88

54,12

3.623,88

-

1.864,03

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2
'' OU 3/4'' , PARAQ PIA DE COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA
- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2013

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

M2

13,76

42,08

BDI 1

PAVIMENTAÇÃO

SINAPI-I

87248

5.8.

5.8.1.

UND

FORRO

5.7.

5.7.1.

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO,
TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2

14,68

29,43

BDI 1

REVESTIMENTO

SINAPI

87264

5.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

66,96

42,46

BDI 1

PINTURA

5.9.1.

SINAPI

96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017

M2

23,96

13,38

BDI 1

17,05

408,52

5.9.2.

SINAPI

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2

41,63

9,33

BDI 1

11,89

494,98

5.9.3.

SINAPI

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M2

34,28

21,98

BDI 1

28,02

960,53

PRAÇA 03

-

40.805,62

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

-

12.635,46

6.
6.1.
6.1.1

COMP

1

6.1.2.

SINAPI

83463

6.1.3.

SINAPI

83446

6.1.4

SINAPI

91868

6.1.5.

SINAPI

91844

6.1.6.

SINAPI

91930

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR
TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32
MM (1''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM²,

UND

1,00

153,76

BDI 1

195,98

195,28

UND

1,00

210,74

BDI 1

268,61

268,61

UND

7,00

126,40

BDI 1

161,11

1127,77

M

70,00

8,52

BDI 1

10,86

760,20

M

20,00

4,57

BDI 1

5,82

116,40

M

186,78

4,99

BDI 1

6,36

1.187,92
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6.1.7.

SINAPI

91932

6.1.8.

SINAPI

91934

6.1.9.

ORSE

8888

6.1.10.

ORSE

594

6.1.11.

ORSE

2975

6.1.12.

ORSE

9379

6.2.

6.2.1.

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENMTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM
TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO
LWI TOSSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA
OLUX OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W
REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE
MERCÚRIO 250 W
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ
FOTO-ELÉTRICO EM POSTE
HASTE COBREADA COPPERWELD
P/ATERRAMENTO D= 5/8'' X 2,40M

M

30,00

8,08

BDI 1

10,30

309,00

M

20,00

12,35

BDI 1

15,74

314,80

UND

7,00

668,10

BDI 1

851,56

5.960.92

UND

14,00

64,00

BDI 1

81,57

1.141,98

UND

14,00

56,79

BDI 1

72,38

1.013,32

UND

7,00

26,74

BDI 1

34,08

238,56

-

3.899,42

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

ORSE

4538

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE
TIJOLOS MACIÇOS ESP. =0,12M, DIM. INT.=0.50
X 0.50 X 0.40M, COM TAMPA EM TELA DE
PROTEÇÃO METÁLICA COM DOBRADIÇA E
PORTA CADEADO

UND

4,00

282,19

BDI 1

359,68

1.438,72

M

62,00

27,78

BDI 1

35,41

2.195,42

UND

4,00

52,03

BDI 1

66,32

265,28

-

5.395,77

6.2.2.

SINAPI

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

6.2.3.

ORSE

2082

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA
1153C39, 1/2'' OU SIMILAR

6.3.

PAVIMENTAÇÃO

6.3.1.

SINAPI

87375

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA
MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M3

3,25

364,45

BDI 1

464,53

1.509,72

6.3.2.

ORSE

2607

PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS
(SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK= 15MPA E=
10 CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

m²

46,29

65,86

BDI 1

83,95

3.886,05

-

1.296,15

6.4.

PINTURA

6.4.1

SINAPI

84651

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL
EM PO, DUAS DEMAOS

M2

54,51

8,74

BDI 1

11,14

607,24

6.4.2.

SINAPI

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2

47,43

9,33

BDI 1

11,89

563,94

6.4.3.

SINAPI

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M2

4,46

21,98

BDI 1

28,02

124,97

-

11.806,25

ORSE

93725

LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM

UND

3,00

39,25

BDI 1

50,03

150,09

m2

30,22

265,76

BDI 1

338,74

10.236,72

UND

2,00

556,82

BDI 1

709,72

1.419,44

-

5.722,57

m2

146,76

9,42

BDI 1

12,01

1.762,59

6.5.
6.5.1.

EQUIPAMENTO

6.5.2.

ORSE

11736

BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA,
E= 2CM

6.5.3.

ORSE

4447

BANCO DE CONCRETO APARENTE, DIM 0.45 X
2.00M, COM ENCOSTO EM TRONCO DE
EUCALIPTO D= 15 CM.

ORSE

12135

6.6.
6.6.1

PAISSAGISMO
GRAMA BATATAIS EM PLACAS,
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FORNECIMENTO E PLANTIO

6.6.2.

ORSE

12151

6.6.3.

SINAPI

98510

6.6.4.

ORSE

8814

6.6.5.

SINAPI-I

358

7.
7.1.
7.1.1.

SINAPI

83446

7.1.2.

SINAPI

91868

7.1.3.

SINAPI

91844

7.1.4.

SINAPI

91930

7.1.5.

ORSE

8888

7.1.6.

ORSE

594

7.1.7.

ORSE

2975

7.1.8.

ORSE

9379

7.2.

7.2.1.

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ABUSTOS
ORNAMENTAIS, ALAMANDA, CRUCIAIS,
CASUARINA, IXÓRIA, MINIXÓRIA, BOGUEVILHA,
VINAGREIRO, H> = 0,70M, 166UN/MÊS
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINI
IMPERIAL, MÉDIA

UND

100,00

8,98

BDI 1

11,45

1.145,00

UND

5,00

56,72

BDI 1

72,30

361,5

UND

3,00

88,00

BDI 1

112,16

336,48

UND

50,00

34,00

BDI 1

43,34

2.167,00

PRAÇA 04

-

7.559,61

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

-

3.425,20

MUDA DE ÁRVORE ORIENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1*M

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32
MM (1''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM
TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSSOR EM VIDRO
LEI TOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA
XOULUX OU SIMILIAR, COM 6,00M, INCLUSIVE
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W
REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE
MERCÚRIO 250 W
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ
FOTO-ELÉTRICO EM POSTE
HASTE COBREADA COPPERWELD
P/ATERRAMENTO D= 5/8'' X 2,40M

UND

2,00

126,40

BDI 1

161,11

322,22

M

24,00

8,52

BDI 1

10,86

260,64

M

12,00

4,57

BDI 1

5,82

69,84

M

60,60

4,99

BDI 1

6,36

385,42

UND

2,00

668,31

BDI 1

851,56

1.703,12

UND

4,00

64,00

BDI 1

81,57

326,28

UND

4,00

56,79

BDI 1

72,38

289,52

UND

2,00

26,74

BDI 1

34,08

68,16

-

1.275,84

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

ORSE

4538

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE
TIJOLOS MACIÇOS ESP. =0,12M, DIM. INT.=0.50
X 0.50 X 0.40M, COM TAMPA EM TELA DE
PROTEÇÃO METÁLICA COM DOBRADIÇA E
PORTA CADEADO

UND

1,00

282,19

BDI 1

359,68

359,68

M

24,00

27,78

BDI 1

35,41

849,84

UND

1,00

52,03

BDI 1

66,32

66,32

-

309,92

7.2.1

ORSE

4538

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

7.2.3.

ORSE

2082

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA
1153C39, 1/2'' OU SIMILAR

7.3.

PINTURA

7.3.1.

SINAPI

84651

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL
EM PO, DUAS DEMAOS

M2

14,23

8,74

BDI 1

11,14

158,52

7.3.2.

SINAPI

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2

9,74

9,33

BDI 1

11,89

115,81

7.3.3.

SINAPI

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M2

1,27

21,98

BDI 1

28,02

35,59

-

1.706,47

7.4.

EQUIPAMENTO
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7.4.1

ORSE

9372

LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM

7.4.2.

ORSE

11736

BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA,
E= 2CM

7.5.1.

SINAPI

98510

7.5.2.

ORSE

8814

7.5.3.

SINAPI-I

358

7.5.

UND

1,00

39,25

BDI 1

50,03

50,03

m2

4,89

265,76

BDI 1

338,74

1.656,44

-

842,18

UND

1,00

56,72

BDI 1

72,30

72,30

UND

3,00

88,00

BDI 1

112,16

336,48

UND

10,00

34,00

BDI 1

43,34

433,40

ARCO-PERGOLADO

-

17.153,17

MOVIMENTO DE TERRA

-

134,88

PAISAGISMO

8.
8.1.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINI
IMPERIAL, MÉDIA
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,
OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1* M

8.1.1.

ORSE

2498

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE
ENTRE 1,50 E 3,00M

M3

1,40

53,06

BDI 1

67,63

94,68

8.1.2.

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M3

0,96

32,86

BDI 1

41,88

40,20

-

398,99

8.2.

INFRA-ESTRUTURA

8.2.1.

ORSE

11641

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA
07.2015

8.2.2.

ORSE

11619

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK= 20MPA,
BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM
SUPERESTRUTURA

m3

0,44

241,78

BDI 1

308,17

135,59

8.2.3.

SINAPI

92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

7,82

5,78

BDI 1

7,37

57,63

-

6.171,51

8.3.

m2

3,36

48,05

BDI 1

61,24

205,77

SUPRA-ESTRUTURA

8.3.1.

ORSE

11641

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA
07.2015

8.3.2.

ORSE

11619

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK= 20MPA,
BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM
SUPERESTRUTURA

m3

1,72

241,78

BDI 1

308,17

530,05

8.3.3.

SINAPI

92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG

248,62

5,78

BDI 1

7,37

1.832,33

-

7.867,39

268,42

7.867,39

-

1.843,34

8.4.
8.4.1.

8.5.2.

62,20

48,05

BDI 1

61,24

3.809,13

COBERTURA
ORSE

9215

8.5.

8.5.1.

m2

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR
DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

m2

29,31

210,59

BDI 1

REVESTIMENTO

SINAPI

SINAPI

87874

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

67,47

3,92

BDI 1

5,00

337,35

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

61,99

17,90

BDI 1

22,82

1.414,61
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8.5.3.

SINAPI

87535

8.6.
8.6.1

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/20

M2

3,00

23,90

BDI 1

30,46

91,38

-

737,06

11,89

737,06

PRAÇA 05

-

7.631,05

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

-

6.230,61

PINTURA
SINAPI

88489

9.
9.1.
9.1.1

COMP

1

9.1.2.

SINAPI

83463

9.1.3.

SINAPI

83446

9.1.4.

SINAPI

91868

9.1.5.

SINAPI

91844

9.1.6.

SINAPI

91930

9.1.7

SINAPI

91932

9.1.8

SINAPI

91934

9.1.9.

ORSE

8888

9.1.10.

ORSE

594

9.1.11

ORSE

2975

9.1.12.

ORSE

9379

9.2.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR
TRIFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32
MM (1''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015
POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM
TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO
LEI TOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA
XOLUX OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W
REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE
MERCÚRIO 250 W
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ
FOTO-ELÉTRICO EM POSTE
HASTE COBREADA COPPERWELD
P/ATERRAMENTO D= 5/8'' X 2,40M

M2

61,99

9,33

BDI 1

UND

1,00

153,76

BDI 1

195,98

195,98

UND

1,00

210,74

BDI 1

268,61

268,61

UND

3,00

126,40

BDI 1

161,11

483,33

M

50,00

8,52

BDI 1

10,86

543,00

M

20,00

4,57

BDI 1

5,82

116,40

M

65,86

4,99

BDI 1

6,36

418,87

M

30,00

8,08

BDI 1

10,30

309,00

M

20,00

12,35

BDI 1

15,74

314,80

UND

3,00

668,10

BDI 1

851,56

2554,68

UND

6,00

64,00

BDI 1

81,57

489,42

UND

6,00

56,79

BDI 1

72,38

434,28

UND

3,00

26,74

BDI 1

34,08

102,24

-

290,84

PINTURA

9.2.1.

SINAPI

84651

PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL
EM PO, DUAS DEMAOS

9.2.2.

SINAPI

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2

4,80

9,33

BDI 1

11,89

57,07

9.2.3.

SINAPI

73924/1

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M2

1,91

21,98

BDI 1

28,02

53,52

-

812,98

338,74

812,98

9.3.
9.3.1.

M2

16,18

8,74

BDI 1

11,14

180,25

EQUIPAMENTO
ORSE

11736

BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA,
E= 2CM

m2

2,40

265,76
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9.4.

PAISAGISMO

9.4.1.

SINAPI

98510

9.4.2.

ORSE

8814

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINI
IMPERIAL, MÉDIA

-

296,62

UND

1,00

56,72

BDI 1

72,30

72,30

UND

2,00

88,00

BDI 1

112,16

224,32

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
A execução do serviço licitado será no Município de Boquira, Estado da Bahia, de acordo com as
solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal
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ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
016-2020-TP

CFF- CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
N°
GESTOR
OPERAÇÃO
MINISTÉRIO DO
1005679TURISMO
06/2013
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOQUIRA
DATA
DESON
BASE
set/19
SIM

Item

Descrição das
Metas /
Macrosserviços

CRONOGRAMA GLOBAL DO
LOTE

1

IMPLANTAÇÃO DE
OBRA

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE
TURISMO
REFORMA DE PRAÇA

OBJETO
REFORMA DA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE DE BOQUIRA-BA, COM IMPLANTAÇÃO

MUNICÍPIO / UF
MUNICIPAL DE BOQUIRA/ BA
LOCALIDADE DO
SINAPI
Salvador / BA
Valores
Totais
(R$)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SEDE DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO DO LOTE

BDI 1

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

27,46%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
BDI 2

Inicio da Obra

Parcela 1
jul/20

Parcela 2
ago/20

Parcela 3
set/20

Parcela 4
out/20

Parcela 5
nov/20

Parcela (%)
Parcela (R$)

13,45%
28.516,85

29,43%
62.405,24

14,20%
30.098,29

27,83%
59.003,67

15,09%
31.997,86

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

13,45%
28.516,85

42,88%
90.922,09

57,08%
121.020,38

84,91%
180.024,05

100%
212.021,91

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
6.267,86

BDI 3

212.021,91

6.267,86
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1.1.

SERVIÇOS
PRELIMINARES

2.

PRAÇA 01

2.1.

MOVIMENTO DE
TERRA

2.2.

INFRA-ESTRUTURA

2.3.

SUPRAESTRUTURA

6.267,86

56.069,73

687,52

553,05

506,00

2.4.

GRADES

5.365,80

2.5.

INSTALAÇÃO
ELÉTRICA

17.487,57

2.6.

INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

3.545,32

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
6.267,86

Parcela (%)
Parcela (R$)

13,69%

37,51%

16,60%

32,20%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

13,69%
7.676,22

51,20%
28.709,11

67,80%
38.017,98

100,00%
56.069,73

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
687,52

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
553,06

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
506,00

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
5.365,80

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
17.487,57

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%
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2.7.

2.8

2.9.

2.10.

2.11.

IPERMEABILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

PINTURA

EQUIPAMENTO

PAISSAGISMO

563,85

7.461,35

1.847,52

11.314,42

6.737,33

3.

ARCO-PERGOLADO

17.153,17

3.1.

MOVIMENTO DE
TERRA

134,88

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
3.545,32

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
563,85

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
7.461,35

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
1.847,52

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
11.314,42

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
6.737,33

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

61,30%

38,70%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

61,30%
10.515,57

100,00%
17.153,17

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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3.2.

INFRA-ESTRUTURA

3.3.

SUPRAESTRUTURA

3.4.

3.5.

3.6.

COBERTURA

REVESTIMENTO

PINTURA

398,99

6.171,51

7.867,39

1.843,34

737,06

4.

PRAÇA 02

44.628,49

4.1.

INSTALAÇÃO
ELÉTRICA

13.389,61

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
134,88

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
398,99

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
6.171,51

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

25,00%

75,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

25,00%
1.966,85

100,00%
7.867,39

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
1.843,34

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

75,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
737,06

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

38,98%

0,00%

4,20%

56,83%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

38,98%
17.395,26

38,98%
17.395,26

43,17%
19.268,23

100,00%
44.628,49

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

PINTURA

EQUIPAMENTO

PAISSAGISMO

QUISOSQUE

4.005,65

1.872,97

19.620,87

5.739,39

14.753,21

5.1.

ESQUADRIA

3.114,75

5.2.

INSTALAÇÃO
ELÉTRICA

2.296,40

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00
13.389,61

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00
4.005,65

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
1.872,97

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
19.620,87

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
5.739,39

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

32,95%

28,30%

38,75%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

32,95%
4.861,81

61,25%
9.036,34

100,00%
14.753,21

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
3.114,75

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%
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5.3.

HIDRAULICA

5.4.

SANITARIO

5.5.

PEÇAS E
ACESSORIOS

5.6.

5.7.

FORRO

PAVIMENTAÇÃO

208,99

51,59

2.304,83

738,09

550,65

5.8.

REVESTIMENTO

3.623,88

5.9.

PINTURA

1.864,03

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
2.296,40

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
208,99

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
51,59

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
2.304,83

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
738,09

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
550,65

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
3.623,88

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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6.

PRAÇA 03

6.1.

INSTALAÇÃO
ELÉTRICA

6.2.

INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

6.3.

6.4.

PAVIMENTAÇÃO

PINTURA

40.805,62

12.635,46

3.899,42

5.395,77

1.296,15

6.5.

EQUIPAMENTO

11.806,25

6.6.

PAISSAGISMO

5.772,57

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
1.864,03

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

40,52%

16,40%

43,08%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

40,52%
16.534,88

56,92%
23.226,80%

43,17%
19.268,23

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
12.635,46

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
3.899,42

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
5.395,77

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
1.296,15

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
11.806,25

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Página 45

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
48 - Ano - Nº 1791

Boquira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

7.

PRAÇA 04

7.1.

INSTALAÇÃO
ELÉTRICA

7.2.

INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

7.3.

7.4.

PINTURA

EQUIPAMENTO

7.559,61

3.425,20

1.275,84

309,92

1.706,47

7.5.

PAISSAGISMO

842,18

8.

ARCO-PERGOLADO

17.153,17

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
5.772,57

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

45,00%

55,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

45,00%
3.401,52

100,00%
7.559,61

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

62,06%

37,94%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

62,06%
2.125,68

100,00%
3.425,20

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
1.275,84

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
309,92

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
1.706,47

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
842,18

Parcela (%)
Parcela (R$)

84,96%

15,04%

Página 46

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
49 - Ano - Nº 1791

Boquira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

8.1.

MOVIMENTO DE
TERRA

8.2.

INFRA-ESTRUTURA

8.3.

SUPRAESTRUTURA

8.4.

8.5.

COBERTURA

REVESTIMENTO

134,88

398,99

6.171,51

7.867,39

1.843,34

8.6.

PINTURA

737,06

9.

PRAÇA 05

7.631,05

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

84,96%
14.572,77

100,00%
17.153,17

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
134,88

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
398,99

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
6.171,51

Parcela (%)
Parcela (R$)

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
7.867,39

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
1.843,34

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

100,00%
737,06

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

85,46%

14,54%
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

INSTALAÇÃO
ELÉTRICA

PINTURA

EQUIPAMENTO

PAISSAGISMO

6.230,61

290,84

812,98

296,62

Tomada de Preços nº016-2020-TP

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

85,46%
6.521,45

100,00%
7.631,05

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
6.230,61

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
290,84

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
812,98

Parcela (%)
Parcela (R$)

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00

0,00%
0,00

0,00%
0,00

100,00%
296,62
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
016-2020-TP

Outorgante
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão.
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta de
preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao desempenho dos poderes
que lhe são conferidos.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

Tomada de Preços nº016-2020-TP
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
016-2020-TP

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº..............................., com sede à .................................................., declara, sobas penas da lei,
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno,perigoso ou insalubre por
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalhopor menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

Tomada de Preços nº016-2020-TP

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 50

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
53 - Ano - Nº 1791

Boquira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
016-2020-TP

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

Tomada de Preços nº016-2020-TP
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
016-2020-TP

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento
que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Tomada de Preços nº016-2020-TP
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

RAZÃO

Número
016-2020-TP

SOCIAL)____________________________CNPJ

___________________________,sediada

n.º
(endereço

completo)_______________________________, licitante no TOMADA DE PREÇOS supra
transcrito,

declara,

por

meio

de

seu

representante

legal

infra-assinado,

CPF

nº_____________________________, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para
a qualificação como (microempresa OU empresa de pequeno porte), na data da abertura da
proposta, prescritos no art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, e 147/2014, bem como está apta
a usufruir do tratamento favorecido.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Tomada de Preços nº016-2020-TP
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Declaro,

sob

as

penas

da

lei,

para

fins

desta

licitação

Número
016-2020-TP

que

a

empresa

__________________________________________, não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Tomada de Preços nº016-2020-TP
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E
PESSOALTÉCNICO

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
016-2020-TP

RAZÃO SOCIAL) ___________________________ CNPJ n.º________________________,por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)_________________________, portador(a) da
Carteira

de Identidadenº_______________________ e

do CPF nº____________________,

DECLARA que dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, de acordo com a NR 18.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
NOME, CARGO E ASSINATURA.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
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ANEXO XI

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA DO TERRENO
O terreno para a construção deve estar limpo, sem obstáculos que interfira na locação dos
ambientes, que se faça a manualmente retirando toda a vegetação rasteira, por meio de capina,
limpeza, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes,
troncos de árvores, pedras e outros resíduos, bem como a retirada de entulho.
Demolições por ventura necessárias, como também a completa limpeza do terreno serão
feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a evitar danos a
terceiros.
Periodicamente deverão ser removidos entulhos e detritos acumulados no terreno, em
decorrência da execução da obra.
FECHAMENTO DA OBRA
Compensados:
Construídos com chapas de madeira prensada, de 6mm de espessura, com montantes
principais de 16cm x 16cm de seção, espaçados uns dos outros, de eixo a eixo 2,20m. Os
montantes intermediários e as travessas, com 7,5cm x 7,5cm, serão de madeira para sarrafo.
LOCAÇÃO DA OBRA
Consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à perfeita
implantação da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que deverá
executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente estabelecidos, lançando,
sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo
com as exigências contratuais.
A locação e a marcação da obra serão feitas pela construtora rigorosamente de acordo
com o projeto, utilizando para tal, instrumentos apropriados.
Para a efetuação da locação deverá utilizar sarrafos de 7cm de tábua de segunda fixadas
por pontaletes a cada 1,5cm de seu eixo cravados no solo. A estrutura será marcada pelos seus
eixos enquanto que as alvenarias pelas duas faces e pelo eixo, através de prego 15x15 e 18x22, e
por linha de náilon.
Os pontos de amarração e referência de níveis necessários á execução da obra, serão
fornecidos nos projetos executivos de Arquitetura e Estrutura.
O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da
obra, após a autorização da Fiscalização.
Em casos específicos, havendo consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser
descontinuo.
PLACA DA OBRA:
Será fixada na obra uma placa de identificação em chapa de zinco nas dimensões de 3 x
4m de altura e comprimento respectivamente.
MOVIMENTO DE TERRA
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As escavações, cortes, aterros, reaterros e nivelamentos que se fizerem necessários
serão executados conforme indicações do projeto e de modo a garantir a estabilidade da obra.
ESCAVAÇÃO:
Haverá escavação para a implantação da fundação projetada. Será utilizada a escavação
manual, devendo ser seguida rigorosamente as indicações do projeto e as especificações no que
se refere a locação, profundidade e declividade para a escavação. Poderá haver mudanças na
profundidade, caso seja necessário, até que se encontre as condições de suporte para apoio das
estruturas.
ATERRO:
Aterros são segmentos, cuja implantação requer depósito de material quer provenientes de
cortes, quer proveniente de empréstimos. Os materiais para aterros deverão estar classificados
entre a 1ª e eventualmente a 2ª categoria, não sendo permitida a utilização de solos com material
orgânicos, turfas e argila orgânica.
Para o corpo do aterro não serão permitidos solos com baixa capacidade de suporte e
expansão >de 4%. Os solos para a camada final do aterro deverão ser selecionados entre os
melhores disponíveis. O lançamento de materiais para o corpo do aterro deverá ser feito em
camadas com espessura não superior a 30cm e para as camadas finais a espessura de 20cm.
A camada superficial deve apresentar-se plana e nos níveis especificados no projeto
fornecido pela Fiscalização, as águas pluviais devem ser encaminhadas de modo que não escoe
por cima do aterro, este deve ser protegido com valetas e sarjetas, levantando-se a crista para o
necessário desvio das águas pluviais.
REATERRO:
O reaterros de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações,
utilizando-se o próprio material escavado.
As operações de reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização,
conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando previsto em projeto.
A operação será precedida de remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da
escavação.
ESTRUTURA
Deverá ser executada de acordo com o projeto especifico e segundo as indicações do
projeto Arquitetônico.
No caso de discrepância entre as indicações do projeto executivo do concreto armado e o
especificado no projeto Arquitetônico, deverá ser consultado aos autores e comunicado à
fiscalização.
As interrupções de concretagem devem obedecer a um plano preestabelecido, a fim de
que as emendas delas decorrentes não venham a prejudicar o resultado final desejado.
Todo e qualquer material a ser embutido nas peças de concreto, tais como chumbadores,
mecanismos de esquadrias, dutos elétricos e hidráulicos, deverão ser colocados antes da
concretagem das mesmas, sendo consequentemente posicionado e estabilizados de forma a
evitar movimentação durante a concretagem. Não será permitida operação posterior a cura do
concreto para a incorporação de elementos embutidos.
FORMAS:
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As formas deverão obedecer ás indicações do projeto estrutural, através dos desenhos de
detalhamento e das recomendações, juntamente com as determinações no projeto arquitetônico.
Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte
inferior das peças.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação,
a fim de evitar a absorção de água de amassamento do concreto por parte dos painéis.
Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as
recomendações da NBR 6118.
ARMADURAS:
As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados,
afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado.
As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos,
argamassas aderidas ou quaisquer outras substancia que possam prejudicar a aderência do
concreto.
A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto estrutural, devendo-se utilizar para a
concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, através dos quais a
armadura se apoiará nas formas.
CIMENTO:
Deve ser do tipo Portland e ter procedência aprovada pela fiscalização, que poderá, a
qualquer tempo, retirar mostras para testes.
O cimento ensacado, somente será recebido no envasamento original da fabrica, sendo
em seguida armazenado e local fechado, seco, sobre assoalho de material e empilhado de no
máximo 10 sacos de altura.
Cimento com diferentes datas de recebimento serão armazenados em lotes separados,
devendo seu uso respeitar a ordem cronológica de entrada. Em caso algum será usado cimento
com mais de 90 dias de sua fabricação.
No caso de abastecimento a granel, o projeto completo de aprovação deve ser
previamente aprovado pela Fiscalização.
CONCRETO:
O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 18Mpa em todas as peças componentes
da infra e superestrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a
colocação dos materiais da betonada: o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão
ou régua vibratória (preferível, em lajes).
A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7dias, após a concretagem
que somente poderá ser liberada, com o consentimento da fiscalização, após a verificação das
formas, ferragem e materiais a empregar.
DESMOLDAGEM:
Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:
x Laterais de vigas e pilares 3 dias;
x Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem acunhados, somente
sendo retirados após 21 dias;
LAJE PRÉ-MOLDADA:
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A laje pré-moldada será formada por nervuras pré-moldados (trilho ou treliça), lajotas
(cerâmica ou isopor) e uma capa de concreto de 5cm de espessura moldada no local, chegando a
uma espessura total de 12cm. A armadura do trilho será composta de barras retas colocadas na
parte inferior do mesmo. A armadura do trilho será composta de barras retas colocadas na parte
inferior do mesmo. A armadura da treliça será espacial de aço composta por três banzos paralelos
e diagonais laterais de forma senoidal, soldadas por processo eletrônico aos banzos.
Para sua execução primeiro será preparada a regularização das vigas em que receberão o
trilho ou treliça, começara a colocação dessas peças, logo em seguida será encaixado as lajotas,
posteriormente essa estrutura será amarrada nas duas direções com vergalhões de diâmetro
de1/4” a cada 30cm. Antes da concretagem serão colocadas as caixas de saídas para os pontos
de luzes e os conduites por onde passarão a fiação de rede elétrica. Só depois de escorada a laje
é que começa o procedimento de concretagem.
ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DOBRADO (1VEZ):
As alvenarias de bloco cerâmico dobrado serão executadas com blocos cerâmicos de 6
furos, com dimensões (9x19x32), de barro cozido, na cor telha, onde especificado no projeto de
arquitetura, assentados ao alto, deitados, nivelados e aprumados, com argamassa de cimento,
areia e arenoso no traço volumétrico 1:4:2. Com espessura de 20cm.
Os blocos devem ser molhados até a saturação na ocasião do emprego e assentes com
regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a
evitar revestimentos com excessiva espessura.
A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15mm, depois da compressão dos tijolos
contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para evitar juntas abertas ou secas.
As juntas serão escavadas a colher a fim de facilitar a aderência do revestimento que será
aplicado sobre alvenaria.
No enchimento de vão nas estruturas em concreto armado, a execução das paredes, será
suspensa a uma distância de aproximadamente 5cm da face inferior das vigas, sendo que este
enchimento em questão será feito com argamassa e pedrisco acima descrito, após cinco dias da
execução da alvenaria de blocos furados.
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DOBRADO (1/2 VEZ):
Serão em vedação em bloco cerâmico furados com dimensões de (9x19x39) cm, com
espessura aproximada de 0,10m com argamassa mista com cal hidratada ou arenoso, traço 1:2:8.
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer
outros componentes e elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser utilizado o
escantilhão.
Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para
que o prumo e a horizontalidade sejam garantidos.
A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de
cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada.
A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15mm, depois da compressão dos blocos
contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para evitar juntas abertas ou secas.
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de
bolha e prumo.
Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira
facilmente.
A amarração das alvenarias de deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um
perfeito engastamento.
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FORRO
FORRO DE PVC:
Será assentado forro de PVC em ambientes especificados no projeto arquitetônico. Será
constituído em painéis lineares de PVC com dimensões de (0,20x6,00) m, fixados em estrutura de
madeira.
O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, deverão
ser grampeados os painéis do forro. O comprimento dos painéis de PVC deverá ser
aproximadamente 0,5cm menor do que o vão a ser forrado, para permitir a livre dilatação do
material. Para o acabamento periférico deverá ser utilizado rodaforro em PVC.
COBERTURA
MADEIRAMENTO PARA TELHA CERÂMICA:
A estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto e
totalmente em madeira de lei, de preferencia massaranduba ou outra com as mesmas
características.
As partes essenciais das estruturas como treliças, constarão sempre de peças escolhidas
de uma mesma espécie vegetal.
As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou igual
a 3” só poderão ser emendadas sobre apoio.
Para apoio das estruturas (pilares) será obrigatório o uso de contraventamentos sempre
que o índice de esbeltez for maior ou igual a 100.
Todo o madeiramento antes de ser levado para a cobertura deverá ser imunizado.
TELHA CERÂMICA:
A telha utilizada será cerâmica, inclusive cumeeira. A cobertura deverá apresentar beiral
mínimo de 80cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmente encaixadas sobre si, devendo
ser emboçadas com argamassa de cimento, areia média e arenoso no traço 1:4:2.
O caimento mínimo aceitável do telhado será de 35%.
As cumeeiras deverão estar protegidas contra entrada de água pela superposição de
telhas com sua parte côncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverão estar
perfeitamente alinhadas e emboçadas com argamassa de cimento, areia média e arenoso no
traço 1:4:2.
Não poderão ser utilizadas telhas que apresentem defeitos de fabricação como fissuras ou
arestas imperfeitas. Deverão ser impermeáveis não podendo apresentar gotejamento ou
vazamento quando umedecidas.
ESQUADRIA
ESQUADRIA DE ALUMINIO
As esquadrias de alumínio deverão ser de material de 1ª qualidade e poderão ser
confeccionadas em escala industrial ou sob encomenda.
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente
inspecionadas quando do seu recebimento.
Deverão ser armazenadas em local seco e cobertas, na posição vertical sobre calços
nunca localizados em meio dos vãos de forma a não causar empenamento das peças.
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A montagem das peças inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função é
garantir a vedação e a regularização do vão em termos de dimensões, prumo e neveis. Serão
afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante.
Sobre os contramarcos, serão assentados os marcos, através de sistemas de rodízios internos, no
caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças de abrir. Por fim,
serão instalados os vidros ou venezianas características da esquadria.
BATENTES E GUARNIÇÕES:
Devem ser de peroba aparelhada (ou outra madeira de igual característica de resistência),
com espessura de 4,5cm, rebaixo de 1cm, largura igual à espessura da folha, acrescida 2mm.
Nas portas internas a largura dos batentes deve ser sempre igual a espessura da parede
acabada.
Deve ser sempre fixados em tacos de peroba por parafusos de fenda, sendo os tacos em
número 3(três) de cada lado, embutidos na alvenaria e chumbados com argamassa de cimento e
areia 1:3.
Nas portas internas de instalações sanitárias, podem ser empregadas batentes de ferro
chato ou alumínio (cantoneiras), fixados por parafusos a três grampos de ferro chato de cada lado,
chumbados à alvenaria.
Os batentes devem ser parafusados aos contra-batentes.
Os batentes com acabamento para pintura devem ser protegidos com uma demão de óleo
de linhaça e só não são colocados após a conclusão das alvenarias que os recebem.
Guarnições
Devem ser de cedro, moldadas e aparelhadas, pregadas aos batentes ao longo da junta
destes com as paredes.
Deve-se usar guarnições da mesma madeira empregada nas esquadrias com acabamento
para cera ou verniz ou pintura.
O arremate da guarnição com o piso pode-se empregar o sócolo, com seção ligeiramente
maior que a guarnição, e cuja forma ofereça homogeneidade ao conjunto. Nos pisos sujeitos a
lavagem frequente, o emprego de sócolo é indispensável, exceto nos casos em que o batente
esteja previsto acima do piso.
PORTAS DE ENROLAR:
As portas metálicas de enrolar serão com montante em chapa 16, com largura de 10cm,
porta em chapa 24, sustentação de rolo em chapa 18, guia em chapa13, pedal em chapa 13 para
fixação do cadeado e fechadura.
PORTAS SEMI-OCA:
Conforme indicado no quadro de esquadria e no projeto arquitetônico serão utilizadas
portas semi-ocas com estrutura de madeira de lei e revestimento em laminado melaminico de
Fórmica na cor definida no projeto arquitetônico, acabamento liso em ambas as faces. Todas as
portas receberão conjunto de alizar com largura de 7cm nas aduelas, em ambas as faces.
FERRAGENS:
Portas internas em madeira – fechadura padrão ABNT com distância de 55mm, trinco
reversível e lingueta em liga de zinco, com duas chaves em latão e acabamento cromado
acetinado.
Porta WC (Acessibilidade – PNE) medidas 90x210cm, com puxadores dos dois lados da
porta (barras de apoio de 60cm).
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Nos boxes dos sanitários deverão ser assentadas tarjetas do tipo livre/ocupado, em aço
inox ou acabamento cromado.
DOBRADIÇAS:
Em todas as portas semi-ocas serão colocadas três dobradiças reforçadas com anéis de
3,5x3”, em latão com acabamento preto, fixados com parafusos de aço ou latão.
Para as portas de madeira maciça serão utilizadas quatro dobradiças com a mesma
especificação anterior.
Nos boxes dos sanitários deverão ser utilizados dobradiças em aço inoxidável especial
para box, com dispositivo plástico que proporcionem o fechamento automático das portas.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos.
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às
estruturas de suporte e aos respectivos acessórios, formando um conjunto mecânico e
eletricamente satisfatório e de boa aparência.
Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos
incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento executado. Nas deflexões, os
condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para o
seu tipo.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a
assegurarem resistência mecânica adequada e contado elétrico perfeito, bom como a permanente
interligação por meio de conectores apropriados. As emendas serão sempre efetuadas e caixas
de passagens com dimensões apropriadas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter
características, no mínimo, equivalente ás dos condutores usados.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos aos equipamentos por
meio mecânico, tais como braçadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico
perfeito e permanente, não devendo ser usado dispositivos que dependam do uso de solda a
estanho. Estes deverão ter uma rede de aterramento própria.
Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM – 13/06, sendo obrigatório o
emprego de eletrodutos em toda a instalação.
Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser de 1ª qualidade.
Os círculos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e petroletes,
de acordo com sua capacidade.
As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos condutores
na canalização, em todos os pontos de emendas ou derivações de condutores, e em todos os
pontos de instalação de aparelhos e dispositivos.
Os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com o
projeto especifico.
As instalações elétricas serão executadas de acordo com projeto, atendendo as normas e
especificações da RGE e ABNT, e deverá seguir à risca as indicações impostas pelo RIC – 1992,
fornecido pela CEEE, sendo que a alimentação será feita através da rede pública.
Todos os eletrodos serão de PVC rígido, conforme norma da concessionária. Todos
condutores serão do tipo Anti-Fiam, com capacidade de isolamento igual a 750 V. A entrada de
rede deverá ser subterrânea.
Todas caixas de passagem, entrada, centro de distribuição e outros elementos fixados ou
embutidos junto ás paredes e tetos, deverão estar entre si devidamente alinhados, aprumados e
nivelados. Não será admitido nenhuma irregularidade nas instalações dos eletrodutos, condutores
e equipamentos.
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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.
Todo e qualquer material colocado na obra pela CONTRATADA que seja considerado
imperfeito ou de qualidade inferior pela FISCALIZAÇÃO, será trocado imediatamente por material
novo e com qualidade desejável, conforme especificações a seguir e sem ônus para a
CONTRATADA. Mesmo que não especificado, os materiais, deverão ser aplicados em
conformidade com as especificações fornecidas e instruções dos respectivos fabricantes e/ou
fornecedores.
ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE MEDIÇÃO:
O abastecimento de BT em 220/127V a partir de rede secundaria de energia existente na
parte frontal do prédio.
A entrada será aérea desde a base do poste até o quadro de medição.
Os cabos de alimentação serão compostos por quatro condutores, do tipo singelo,
protegidos na subida do poste por eletrodutos de ferro galvanizados, DN 40mm (3/4”).
A medição será do tipo direto, em quadro padronizado da concessionária, tamanho CLI
2ª(50x50x18cm), localizado conforme indicação da planta.
Após o medidor, será instalado o disjuntor geral, tipo termomagnético, tripolar.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO:
O quadro de distribuição (QGBT) será instalado conforme indicado na planta elétrica.
Quadro de distribuição de energia elétrica, embutido na parede, todo construído em
material termoplástico isolado auto extinguível segundo NF C 20-455, com porta transparente com
chaves e disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas, projeções IP40 ou
superior. Deve ter classes de isolamento II e tensão nominal de 380/220 V a 50/60Hz, conforme a
norma NBR IEC 60439-3. Trilho para fixação dos disjuntores.
O barramento do condutor de proteção será eletricamente ligado ao terminal de
aterramento principal (TAP), e o barramento de neutro isolado do mesmo.
A saída dos condutores deste quadro até o eletroduto no teto será feita por meio de três
eletrodutos de PVC rígido, com distribuição de circuito conforme desenho da prancha única.
ELETRODUTOS:
Em PVC rígido antichamas, padrão ABNT, NBR 6150.
Será obrigatório eletrodutos em toda a extensão das tubulações e quando embutido no
concreto deverá existir especial cuidado para não trancar e nem obstruir os mesmos.
Todas as braçadeiras para fixação dos eletrodutos serão metálicas do tipo ‘D’ com
parafuso.
FIOS E CABOS:
Os condutores alimentados deverão ser identificados, todas as caixas de passagem,
através de marcadores com porta marcadores.
Os condutores alimentados serão de cobre com proteção de acordo com as normas
técnicas.
DISJUNTORES:
Os disjuntores deverão ser correntes n ominais de acordo com o projeto. Não será aceitos
disjuntores sem a identificação da respectiva corrente nominal em seu corpo. Serão utilizados
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terminais apropriados de cobre nas conexões de disjuntores e cabo, de acordo com as seções
nominais dos condutores.
Os disjuntores deverão ser perfeitamente fixados nos quadros elétricos projetados.
Para evitar fugas de corrente, haverá perfeição nos apertos dos dispositivos de fixação de
condutores/disjuntores.
LUMINARIA E REFLETORES:
Os pontos de luz de teto e arandela serão rigorosamente centrados e alinhados conforme
projeto elétrico.
Para as arandelas serão utilizadas luminárias fechadas, passível de intempéries e
resistente a impacto, para lâmpadas fluorescentes compactas.
TOMADAS E INTERRUPTORES:
As tomadas serão compatíveis com conduletes de alumínio – (2P+T) 250v, os interruptores
deverão ser de boa qualidade e resistentes de acordo com as normas pertinentes.
Será considerado para fins de orçamento, o ponto completo, com estimativa de conexões,
caixas de embutir, conduletes, acessórios fios/cabos, espelhos, tampas, etc., de modo que
estevam perfeitas as condições de funcionamento.
A identificação de tomadas de energia elétrica deverá seguir as normas. A posição dos
condutores deverá seguir as normas. A posição dos condutores deverá obedecer ao seguinte
critério (observador à frente da tomada) – padrão NEMA 5/15:
Pino esquerdo: Neutro
Pino direito: Fase
Pino inferior: Terra
Deverão ser adotados cuidados especiais nos serviços de colocação das caixas de
tomadas, visto que não serão aceitas caixas desalinhadas (tanto no eixo “X” como no eixo “Y”),
bem como com diferenças de níveis no posicionamento definido.
RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS:
x

x
x
x
x

x

x

Não serão admitidos em hipótese alguma eletrocalhas, perfilados e eletrodutos
confeccionados na obra. Todas as eletrocalhas, perfilados e respectivas curvas serão
confeccionadas em fabrica, e deverão ser utilizados os acessórios apropriados.
Serão admitidas no máximo duas curvas de 90 graus seguidas sem caixa de passagem
entre as mesmas, para eletrodutos.
As eletrocalhas e perfilados deverão ser aterrados.
Todos os eletrodutos deverão ser fixados com parafusos e buchas S8.
Todos os fios e cabos a serem utilizados, deverão possuir cores distintas conforme
especificação na NBR- 5410, como se segue:
FASE – VERMELHO OU PRETO.
NEUTROS – AZUL CLARO.
TERRAS – VERDE.
Obrigatoriamente, todos e qualquer isolamento (nas conexões de condutores) será feito
por meio de 02(duas) camadas de fita isolante, sendo a primeira em tipo autofusão e a
segunda, externa, por fita isolante plástica.
Todas as instalações serão executadas com esmero e ótimo acabamento, com todos
eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, componentes e equipamentos
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cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas e suportes,
formando um conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de ótima qualidade.
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
ÁGUA FRIA:
Todas as tubulações terão emendas, fixação, abertura e fechamento de rasgos incluídos.
As conexões e acessórios de tubulação e montagem deverão ser do tipo e material
perfeitamente compatível com as tubulações, e, sempre que possível, do mesmo fabricante e
linha das tubulações utilizadas.
TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA:
Tubos de PVC rígido soldável, marrom, classe 15, com superfície internas e externas
perfeitamente lias, para pressão de serviço de 0,75Mpa, conforme NBR 5648/77.
Conexão em PVC rígido soldável para água.
Registros de gaveta: Corpo fundido em bronze com baixo teor de zinco, conforme NBR
6314/82 liga 1:1: fechamento por cunha fundida de bronze, com usinagem de precisão, castelo
removível, haste fixa com vedação por gaxeta de amianto e volante com pintura na cor amarela
isento de rebarbas tipo 1502 ( para áreas externas), ou com canopla cromada tipo 1509 (para
áreas internas); para pressões de até 1,4Mpa, conforme MSS- SP-37 (Manufactures
Standardization Society), com bolsas fêmea usinadas no padrão BSP, conforme NBR 10281/88.
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS:
Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser
cuidadosamente recortados conforme marcação previa dos limites de corte.
Não será permitido a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos
estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem.
Caso haja necessidade de fazer furações ou aberturas para a passagem das tubulações,
essas deverão ser feitas com total cuidado para que as mesmas não entrem em contato direto
com o concreto.
BARRAS DE DEFICIENTES FÍSICOS:
Serão instalados nos sanitários de deficientes físicos, barra de apoio em alumínio, nas
dimensões e alturas constantes nas normas da ABNT.
GENERALIDADES:
Todas as canalizações de entrada de água deverão apresentar declividade mínima de 2%
no sentido do escoamento.
As tubulações serão embutidas na alvenaria e no forro.
As tubulações no forro serão fixadas por meio de fita metálica ou canaleta de aço.
O diâmetro mínimo para as tubulações, mesmo para a sub-ramais, será de 20mm.
Todos os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e nas
respectivas especificações;
Os pontos para ligação dos aparelhos ou instalações de mateis deverão ser instalados nas
alturas indicadas no projeto.
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As medidas a seguir referem-se a distância do piso até o ponto de entrada d’água para os
diferentes equipamentos:
Lavatório ------------------------------------------------------60cm
Válvula de descarga ----------------------------------------110cm
Caixa de descarga ------------------------------------------180cm
Chuveiro ou ducha -----------------------------------------220cm
Registro pressão para chuveiro ------------------------110cm
Pia de cozinha --------------------------------------------100 a 115cm
As canalizações enterradas deverão estar a um mínimo de 50cm sob os leitos carroçáveis
e a 30cm em outras ocasiões, e estarão sobre leito de areia.
O local de trabalho deverá ser mantido permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,
não aproveitáveis de material.
Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas ás
paredes.
IMPERMEABILIDADE
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL
EMBASAMENTO E FUNDAÇÕES:

DAS

VIGAS

BALDRAMES,

ALVENARIAS

DE

Deverá ser feita a impermeabilização horizontal de todas as vigas baldrames, alvenarias
de embasamento e fundações, com aplicação de uma camada de regularização de argamassa 1:3
de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, devidamente sarrafeada e desempenada e
sobre a camada de regularização aplicar impermeabilizante, com garantia mínima de 5 anos,
para se evitar a percolação da água pela futura alvenaria e futuros pontos de infiltração e mofos.
Após a execução desta impermeabilização deverá ser proibido o trânsito sobre a mesma
evitando-se danos futuros e pontos de infiltração.
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTURA
As lajes externas da cobertura, deverá ser impermeabilizada, com uma camada de
regularização feita com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, com aditivo e sobre esta
será aplicada manta de 4mm armada na horizontal e no vertical acabamento ardosiado descendo
pelo beiral até a altura recomendada pela fabricante, seguindo rigorosamente às recomendações
do fabricante e a ser executada por firma especializada e devidamente credenciada pela
fabricante.
Em casos em que forem previstas trincas devido à aplicação da manta e ou para tampar a
manta do beiral, deverão ser instalados rufos metálicos em chapa galvanizada 22, tipo moldura,
para que a trinca não apareça, rufos estes pintados conforme item pinturas, na cor adjacente.
PISO/PAVIMENTAÇÃO
CONTRAPISO:
Depois de preparado o terreno deixando-a nivelado e bem compactado inicia-se a
execução do contrapiso em concreto no traço 1:4:3 em volume, com espessura de 7cm.
REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO:
A regularização do contrapiso se fará com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Com espessura de 2,5cm.
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MEIO-FIO:
O meio-fio propriamente dito pode ser e concreto ou moldado in loco. As peças do meio-fio
em concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um consumo mínimo de 350kg
de cimento por metro cúbico.
Os meios-fios serão assentados em cavas previamente compactadas, e deverão ter suas
arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e de forma a não apresentar
lombadas ou depressões. Para locais curvos, em função do raio da curvatura empregado, serão
executadas e assentadas peças especiais.
Após o alinhamento e cotas assentados, será executado o rejuntamento das peças. As
juntas entre as peças deverão ser de no máximo 1,5cm e serão executadas com argamassa de
cimento e areia no traço 1:4 em volume. O material escavado deverá ser reposto e capacitado
logo que fique concluído o assentamento das peças.
As peças de meio-fio devem obedecer as medidas padrão do DNER, ou seja,
(0,15x0,30x1,00) m.
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO:
O piso de concreto intertravado e montado por peças de concreto em formato regular
(20x10), com espessura de 10cm.
Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissura, vazios,
bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que
resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e ás intempéries.
Para a execução o terreno devera ser nivelado e apilado, com compactador, removendo
tronco e raízes. Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia média,
esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,00 a 5,00 cm em
toda a área. O corte das peças deve ser executado com serra elétrica circular, munida de disco
abrasivo. As juntas devem ser regulares com espessura de aproximadamente 3,00mm, feitas com
espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas
deverão ser substituídas. Após o assentamento proceder a compactação inicial com
vibrocompactador de placas, pelos menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de
percurso. Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem
seca e sem impurezas, espalhando sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando
uma vassoura ate preencher completamente as juntas. Realizar novamente a compactação, com
pelo menos 4 passadas em diversas direções.
PISO CERÂMICO
O piso cerâmico composto por peças de 1ª qualidade, com dimensões de 30x30cm, classe
A, PEI V.
A superfície para assentamento do piso deverá esta limpa, com toda a poeira e partículas
soltas removidas.
Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os pisos cerâmicos serão batidos
com o auxilio de um martelo de borracha.
As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3,00 a 5,00mm.
Após 48 horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do
completo endurecimento da pasta, será procedida cuidadosamente a limpeza da pavimentação
com auxilio de um pano úmido ou esponja.
CONCRETO VASSOURADO:
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Nos passeios serão aplicados concreto vassourado(ou lavado) com traço volumétrico de
cimento, areia e brita 0 (gravilhão), em moldura de 1,50x1,50m, divididos com juntas plásticas.
RESVESTIMENTO
CHAPISCO:
O chapisco sobre alvenarias e ou concreto, etc., consiste na aplicação de uma camada
irregular e descontinua de argamassa forte sobre a superfície, com a finalidade de se obter maior
aderência para os posteriores revestimentos.
As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas.
A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada média peneirada, com o
traço 1:3 em volume, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de maquina, e terá como
diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação de não haver
uniformidade na chapiscagem.
A espessura do chapisco deverá ser de 5mm.
O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a cura.
MASSA ÚNICA:
A massa única será constituída, por camada única de argamassa, sarrafeada com régua e
alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha
esponjosa.
As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média
uniforme. Deverão ser utilizadas areias finas e médias com objetivo de obter boas características
de acabamento.
Os traços das argamassas para execução da massa única serão:
- revestimento interno: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes
iguais 1:2:8.
- revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes
iguais 1:2:6 – traço A-13, com adição de impermeabilizantes.
A espessura da massa única não deverá ultrapassa a medida de 20mm.
EMBOÇO:
Os emboços só devem ser iniciados após a completa pega das argamassas de alvenaria e
chapisco, colocação dos batentes e conclusão das canalizações embutidas coberturas.
Os revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, prumados,
alinhados e nivelados com as arestas vivas.
No caso de emboço interno com argamassa de cal e areia, a espessura dos mesmos
devem ser, em média, de 15mm; nos pontos em que a irregularidade da alvenaria exija o emboço
com espessura superior a 20mm, deve ser adicionado cimento à argamassa, na proporção de
uma parte de cimento para 25 partes de argamassa de cal e areia.
Os emboços externos dever ser sempre de argamassa mista 1:4/12.
A recomposição parcial de qualquer revestimento dever ser executada com perfeição, a fim
de que não apresente diferenças ou descontinuidades.
RESVESTIMENTO CERÂMICO:
Deverão ser de 1ª qualidade, PEI III.
As peças cerâmicas deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Não
deverão apresentar deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas
ou lascas.
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Os azulejos, antes de ser empregados, devem ser submetidos em água durante 6 horas,
no mínimo.
O assentamento será procedido com emprego de argamassa de alta adesividade (cimento
colante). Deverá ser adicionada água a esta argamassa conforme orientação do fabricante, até
obter-se a consistência pastosa.
Inicialmente, espalha-se a argamassa de assentamento com a desempenadeira de aço.
Depois, deve-se formar os cordões com o lado dentado da desempenadeira. Em seguida,
desmarca-se o gabarito para o assentamento das peças.
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira faixa
vertical. Em seguida, complementa-se a área definida entre as faixas.
As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores apropriados.
As janelas deverão ser escovadas e umedecidas como preparação para recebimento do rejunte.
Decorridos 5 dias de assentamento, será iniciado o rejuntamento com o espalhamento da
massa e posterior retirada do excesso com pano úmido ou esponja.

PINTURA
MASSA CORRIDA:
Massa à base de gesso ou PVC, aplicável sobre rebocos ou madeira, com
desempenadeira de aço ou espátula, para corrigir imperfeições ou deixe as superfície
completamente plana e lisa.
Seu emprego estará condicionado à especificação do Memorial Descritivo.
Após secar, quando aplicada para cobertura de reboco, a superfície será lixada e
repassada, tantas vezes quantas forem necessárias, para que a cobertura seja perfeita e corrija
todas as irregularidades. As irregularidades são mais facilmente percebidas após a primeira
demão de tinta, quando esta deve ocorrer a nova aplicação de massa.
A aplicação sobre a madeira é feita após a demão de fundo. Este fundo aplicado dá realce
á imperfeições de madeira e a massa corrida é aplicada somente nos trechos onde houver
necessidade de correções.
A massa também pode ser aplicada sobre toda a superfície de madeira, ficando, entretanto
tal serviço condicionado a especificação em Memorial Descritivo de acabamento.
PINTURA ACRÍLICA:
Tinta acrílica sem massa corrida:
Tinta látex à base de resina acrílica, resistente à lavagem, alcalinidade, maresia e
intempéries.
O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicação,
sendo que para sua diluição quando necessária deverá ser feita com água pura.
Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea.
Inicialmente proceder a limpeza de acordo com a descrição anterior.
Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco grana 80,60 ou 30, conforme o caso,
para eliminar partes soltas ou grãos salientes.
Os buracos de maior porte devem ser preenchidos inicialmente com massa para reboco.
Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa correspondente à tinta a
ser aplicada, ou seja, massa acrílica.
Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula.
Após a preparação já descrita, proceder à aplicação de duas demãos de selador acrílico
diluído e observando- se o intervalo de secagem recomendados pela fabricante.
Para acabamento não emassado aplicar 03 ou mais demãos de tinta 100% acrílica até
atingir acabamento e cobertura perfeita.
Tomada de Preços nº016-2020-TP
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ESMALTE SINTETICO:
Tinta de acabamento para estruturas metálicas e de madeira. Quando usada em
superfícies metálicas, é aplicada sobre a base de primer; quando sobre madeira, deve ser feita
correção das irregularidades com massa.
Pode ser aplicada com pincel, trincha ou revolver. De acordo com o sistema de aplicação a
ser usado, adiciona-se solvente apropriado até atingir a viscosidade desejada para a boa
cobertura, desde que não prejudique sua resistência.
O esmalte deve ser de boa qualidade, para secagem e de cor firme, não se alterando entre
demãos.
Seu acabamento pode ser fosco ou brilhante.
As tintas serão entregues na obra em sua embalagem original de fabrica e intacta; as
tonalidades poderão ser preparadas ou não na obra.
Deve ser evitada a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos das tintas
em latas, recomendando-se agita-las vigorosa e periodicamente com espátula limpa.
As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com
as instruções dos respectivos fabricantes.
Cada demão de tinta será lixada e espanada antes da aplicação da nova demão.
Não será aplicada a pintura a óleo em superfície recém prevista que ainda apresentem
umidade.
PINTURA DE ACABAMENTO A CAL:
Único material de pintura preparado na obra. Para sua preparação, usa-se cal virgem,
neve ou pluma. É indispensável adicionar 300cc de óleo de linhaça para cada 18 litros de cal
preparada, a fim de que a mesma não se desprenda ao ser tocada, depois de aplicada e seca.
Sua aplicação é feita após ser a mesma filtrada através de saco de estopa dobrado duas
vezes.
A cal é preparada com o mínimo de 48 horas de antecedência e em constante agitação,
para evitar decantação.
A caiada pode ser na cor natural (branca) ou em cores, sendo que para tanto é adicionado
corante em pó na cor e tonalidade desejada. Pode ser aplicada com brocha, trincha pincel ou rolo.
É contra indicada sua aplicação como liquido base para látex (PVC), óleo, esmalte, etc.
Aplicação
A aguada de leite de cal não deverá ser muito espessa, afim de evitar-se a esfolicação.
Para as superfícies excessivamente absorventes, será adicionada pequena quantidade de óleo de
linhaça à aguada destinada à 1ª demão de caiação.
Deverão ser aplicadas 3 demãos no mínimo, alternadamente, em direções cruzadas.
A ultima demão de caiação dos forros deverá ser aplicada em sentido perpendicular ao
vaso de luz das janelas.
LIMPEZA
A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros e pisos serão lavados,
devendo qualquer vestígio de tinta e argamassa desaparecer, deixando as superfícies
completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quando se refere a
metais, maçanetes, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.
Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.
Tomada de Preços nº016-2020-TP
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Em seguida será feita uma limpeza previa de todos os pisos, paredes, tetos, portas,
janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente com solução de sabão neutro e flanela seca
e limpa, para a retirada de toda a poeira.
Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da
seguinte maneira:
-paredes pintadas, vidros: Utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em
seguida flanela em água pura e depois flanela seca.
-pisos em concreto polido: Limpeza conforme a orientação do fabricante/executante.
Após a impermeabilização utilizar produtos de limpeza e cera recomendados pelos
fabricantes dos impermeabilizantes.
Não deverá ser usada espátula de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões.
EM HIPOTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO OU
QUALQUER OUTRO PRODUTO DO TIPO ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE LIMPEZA, EXCETO
NOS CASOS CITADOS ESPECIFICAMENTE NESTE MEMORIAL.
A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos.
Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidas
das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos,
principalmente nos vidros e ferragens de esquadrias, bem como em metais e louças sanitárias.
Todas as instalações e esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento.
A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão de termo de recebimento
pela fiscalização.

Tomada de Preços nº016-2020-TP

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 71

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
74 - Ano - Nº 1791

Boquira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

ANEXO XII

PLANTAS INSERIDAS ABAIXO DO EDITAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
AVISO DE ALTERAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 101-2020-DIS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, por via do Presidente da CPL, vem tornar
público a ALTERAÇÃO DO EDITAL Dispensa de Licitação Nº. 101-2020-DIS, objeto:
Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, entre outros), para atender a
demanda das Secretarias e Setores da Administração, conforme especificações
detalhadas no Edital e anexos. Julgamento: Menor Preço por Lote. Sessão de análise
das propostasREMARCADA 08/06/2020, 09:00h. Edital disponível no endereço
eletrônico www.boquira.ba.gov.br/diarioOficial ou na sede desta Prefeitura Municipal.
Informações telefone (77) 3645-3802 ou pelo e-mail licitacao@boquira.ba.gov.br.
Boquira, 03 de junho de 2020.

Luan Porto Araújo
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
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EDITAL ALTERADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101-2020-DIS

SÍNTESE DO OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA,
HIGIENE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA
DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.

2020
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PROTOCOLO/ RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101-2020-DIS
Recebi do setor de Licitação através do Diario Oficial, o edital e seus anexos referentes a
Dispensa de Licitação nº. 101-2020-DIS, cujo objeto é aAquisição de materiais de consumo
(limpeza, higiene, entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal, com sessão dede análise das propostasdia 08 de junhode2020,
as09:00h.
FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGÍVEL
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
TELEFONE__________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________
DATA DE RECEBIMENTO: _____________________________________________

_________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boquira -BA e essa empresa, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação
e/ou enviar via e-mail para licitacao@boquira.ba.gov.br. A não remessa do recibo exime ao
Setor de Licitação retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais

CIENTE:......./........./2020

Dispensa de Licitação101-2020-DIS
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitaçãonº 101-2020-DIS
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Lei Federa nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123/06 no que for pertinente.
3. Nomeação daComissão:
Decreto Municipal nº 006/2020 de 03 de janeiro de 2020
4. Unidades Interessadas
Secretarias e Departamentos
5. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:POR LOTE
6. Objeto
Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, entre outros), para
demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.
7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

atender

a

a) Recebimento das propostasséra até as 09:00h do dia 08/06/2020.
b) sessão de análise serápartir das09:00h do dia 08/06/2020
c) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, a data e o horário limite para o
recebimento da proposta.
8. Dotações orçamentárias – Anexo 1 – Minuta do Contrato
9. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxxxx de 0000.

9.1. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Presidente e sua
comissão, na sede da Prefeitura Municipal de Boquira na com endereço constante no timbre
da página, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (77) 3645-3802, bem como por consulta
ao
Diário
Oficial
do
Município,
no
endereço
eletrônico:
http://www.boquira.ba.gov.br/diarioOficial.
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10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
10.1. Somente serão admitidas a participar da licitação os interessados, que atenderem a todas
as exigências contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
10.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
10.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de
sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e
que tenha objeto similar ao da empresa punida.
10.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante
de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para o credenciamento das empresas interessadas em participarem da sessão para análise
das propostas de preços, deverão apresentar os seguintes documentos:
11.2.Tratando-se de representante legal: cópia autenticada oucópia simples acompanhada
do original que pode ser autenticada pelacomissão:
a)Cartão de CNPJ
b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,devidamente registrado ou ou registro
comercial no caso de empresa individual.
c)Documento pessoal
11.3.Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
11.3.1. Quando apresentada procuração deverá ser anexada:
a)Cartão de CNPJ. (cópia simples)
b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,devidamente registradoou ou registro
comercial no caso de empresa individual. (cópia autenticada)
c) Documento pessoal do sócio signatário do instrumento. (cópia autenticada)
d)Documento pessoal do procurador. (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original)
11.4. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
12. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. A Proposta de Preços deverá ser eviada pelo email: licitacao@boquira.ba.gov.br ou
protocolada na sede da prefeitura, indevassável e rubricado pelo representante legal da empresa
Dispensa de Licitação101-2020-DIS
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ou por seu mandatário identificada, por via impressa, como Proposta de Preços, endereçada ao
Presidente.
12.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com clareza,
sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para
comprometer-se pela empresa licitante.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de
acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
12.4. Apresentar opreço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste edital,
expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x quantidade)
resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo estabelecido neste
Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser inferior ao inicialmente
proposto.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto
licitado.
12.7. Indicação da marca do produto ofertado, a qual será exigida na execução do contrato.
12.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço o licitante vencedor deverá adotar como
modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
12.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão para análise das propostas
recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital.
12.2. O Presidente efetuará o julgamento da proposta que tenha apresentado menor valor global, e
decidir sobre suaaceitação.
12.3. Após o encerramento da sessão pública, analisando a aceitabilidade ou não, o Presidente
convocara o licitante vencedor para apresentar os documentos de habilitação.
12.4. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências deste edital, o
Presidente examinará a proposta subsequente, assim sucessivamente na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda à Dispensa deLicitação.
13. HABILITAÇÃO
O licitante detentor da melhor proposta será convocado para enviaros documentos de habilitação no
email: licitacao@boquira.ba.gov.br ou via protocolo na sede desta prefeitura no prazo de até 24h
(vinte e quatro) horas após convocação, conforme exigência relacionados abaixo:
13.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
13.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
Dispensa de Licitação101-2020-DIS
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investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos, registro comercial no caso de
empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor Individual – CCMEI.
13.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que tem sua emissão, em
condições
de
regularidade,
por
meio
do
endereço
eletrônico
a
seguir:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
b)Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, sendo este
último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento. A
referida
certidão
se
encontra
disponível
no
site
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.as
p?Tipo=1
c) Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, que pode ser extraída no sítio eletrônico da Caixa
Econômica
Federal,
no
endereço
eletrônico
a
seguir:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para empresa que
tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
d) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do Tribunal Superior do
Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ).
13.2.2.1 Da Regularidade Fiscal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art.
3º da Lei supracitada, conforme anexo VI.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (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 Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520, especialmente a
definida no art. 7º.
13.2.3. A Habilitação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
g) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara Cível da
Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias;
h) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado e
registrado na Junta Comercial (JUCEB).
13.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem utilizar-se dos
benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar
declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresas – ME e as
Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme anexo VI)
b) Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e Declaração de
Desimpedimento de Licitar (VII e VIII deste edital).
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c) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na
observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja,
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos, conforme Anexo V.
13.3.1 - Alvará de funcionamento;
13.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
13.4.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta validade
de sessenta dias a contar de sua emissão.
13.5. O Presidente conferirá a validade de todos os documentos, constantes neste edital.
16. DOS PEDIDOS DEESCLARECIMENTOS
16.1.Os pedidos de esclarecimentos referente a Dispensa de Licitação deverão ser enviados ao
Presidente no email: licitacao@boquira.ba.gov.br, até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para a
abertura da sessão pública

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, será adudicado o objeto da
licitação à proponente vencedora.
17.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
17.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
18. FORMA DE ENTREGA
18.1. A entrega dos materiais, objeto desta licitação será de forma gradual no prazo máximo de 05
(cinco) dias, conforme a necessidade da Administração Municipal.
18.2. Por ocasião da entrega casa seja detectadoque os materiais não atende as especificações
do objeto licitado, poderá a Prefeitura Municipal recusar o recebimento integralmente ou em parte,
obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de cinco (05)
dias.
18.3. Não será aceito, no momento da entrega, materiaisde marca diferente daqueles constantes na
proposta vencedora.
18.4. Os materiais licitados deverão ser entregues nos locais indicados pela Administração.
19. CONTRATAÇÃO
19.1. O adjudicatário será convocado para fornecer o quanto disposto no objeto deste
instrumento, no prazo de até 02 (dois) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei n. 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração.
19.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
19.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na
ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação,
procedendo à contratação.
19.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
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20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado, tudo na forma da execução do serviço e do cronograma de
desembolso.
20.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
20.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
20.4.O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente
com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
21. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
21.1.Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
22. SANÇÕES E PENALIDADES
22.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
22.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
22.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal número 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
22.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato.
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço
não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
22.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
22.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
22.1.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
22.1.4. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.
23. RESCISÃO
23.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
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23.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos arts.
77 a 80 da Lei 8.666/93.
24. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
24.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em
parecer escrito e devidamente fundamentado.
24.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
25. DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
comissão, 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.
25.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva responsabilidade
da empresa contratada.
25.3. É facultada comissão 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 Presidente.
25.4. 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.
25.5. A comissão poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.6. Acomissão, 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.
25.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Macaubas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
25.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desteprocesso serão prestados pelo Presidente e sua Comissão.
25.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente, com observância da legislação em vigor,
considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, no que for pertinente.
25.10. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;

25.11. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
Minuta do Contrato;
II.
Modelo de Proposta de Preços;
III.
Termo Descritivo;
IV.
Modelo de Procuração;
V.
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
VI.
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
VII.
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
VIII.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
Dispensa de Licitação101-2020-DIS
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Dispensa de Licitação n° 101-2020-DIS
Contrato nº 0xx/2020
Contrato paraAquisição de materiais de consumo
(limpeza, higiene, entre outros), para atender a
demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal, que entre si celebram a
Prefeitura Municipal de Boquira e a Empresa......
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Rua Oliveira dos Brejinhos, nº 150, Centro, Boquira, inscrita no
CNPJ sob Nº. 13.780.770/0001-46, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Luciano
de Oliveira e Silva, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000, XXX/XX,
residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa XxxxxXxxxxXxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na
XxxXxxxxXxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a)
XxxxxXxxxxXxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a)
no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX
XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto aAquisição de materiais de consumo (limpeza,
higiene, entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal, conforme Edital do Dispensa de Licitação Nº. 101-2020-DIS e seus
anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço por Lote, com pagamento mensal, em
obediência ao Edital daDispensa de Licitação N° 101-2020-DIS e seus Anexos, que a este
integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas
alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O prazo para aquisição será do ato da assinatura deste contrato a 00 de xxxxxxx de 0000.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
.4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas para a entrega do material solicitado.
4.2 -O pagamento equivale a aquisição, especificados no processo licitatório, de acordo com Anexo II
do Edital e valores vencedores na sessão pública daDispensa de Licitação nº. 101-2020-DIS.
4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias, mediante a
apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
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4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
4.5. – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes da aquisição dos itens licitados com base no Edital daDispensa
de Licitação Nº. 101-2020-DIS correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UNIDADEORÇAMENTÁRIA: 020300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
020600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
020700 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
020800 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
020900 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
021000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
021200 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
031100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 04.122.09.2007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
12.361.12.2027 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 40%
12.361.12.2030 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO – MDE
20.605.18.2046 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
18.541.17.2048 – MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
15.452.14.2050 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
15.452.14.2052 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
10.122.15.2055 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.244.16.2074 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
08.244.16.2075 – MANTAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.122.16.2077 – AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
08.244.16.2078 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.16.2082 – GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
10.303.15.2062 – MANTER, AMPLIAR, FORTALECER E APOIAR AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.302.15.2065 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.122.15.2071 – MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.306.15.2072 – IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO
ELEMENTO DESPESA: 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no
total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do
contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
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6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
6.1.6 – A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega objeto deste
Contrato.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no fornecimento, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após a entrega do produto, não há
nenhum risco futuro para o Município, contudo, fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
em desfavor da CONTRATADA, se porventura violar qualquer clausula deste contrato, inclusive,
no caso de vicio na qualidade ou quantidade do produto entregue.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES E PENALIDADES
8.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
8.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal número 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
8.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

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.

8.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
8.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
8.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
Dispensa de Licitação101-2020-DIS
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CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
9.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
9.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos arts.
77 a 80 da Lei 8.666/93
CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
10.1.Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Dispensa de Licitação n. 1012020-DIS e adjudicado á Empresa XxxxxXxxxxXxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS:
13.1– A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
13.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela administração pública.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaubas, Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito,
na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:________________________

CPF:______________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
101-2020-DIS

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, entre outros), para
demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.

atender

a

Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

LOTE 01
Item
01

02

03

04

05

06

07

DESCRIÇÕES
SIMPL.
Pá para lixo
plástica

ESPECIFICAÇÕES

Pá para lixo plástica. Dimensões: 24 cm x
16,5 cm x 7cm, com cabo longo de 60cm
Rodo de madeira. Base medindo 60 cm.
Com borracha de evasiliconada tipo "rapa
enxuga" ou de pneu. Com cabo em
Rodo Grande
madeira revestimento plastificado, cabo
medindo 120 cm
Rodo de madeira. Base medindo 40 cm.
Com borracha de evasiliconada tipo "rapa
enxuga" ou de pneu. Com cabo em
Rodo médio
madeira revestimento plastificado, cabo
medindo 120 cm
Saco de lixo, na cor preta, boca larga, 0,05
Saco de lixo 100
de micra, alta resistência, com capacidade
L
para 100 litros. Pacote com 100 unidades.
Saco para lixo, na cor preta, boca larga,
Saco de lixo 15 L com capacidade de 15 lt, de alta
resistência. Pacote com 100 unidades.
Saco para lixo, na cor preta, boca larga,
Saco de lixo 20 L com capacidade de 20 lt, de alta
resistência. Pacote com 100 unidades.
Saco para lixo, na cor azul o preta, boca
Saco de lixo 30 L larga, com capacidade de 30 lt, de alta
resistência. 59x62. Pacote com 100

MARCA

UND.

QUANT.
Estim.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

und

80

R$ 4,39

R$ 351,20

und

60

R$ 10,20

R$ 612,00

und

65

R$ 6,97

R$ 453,05

Pct

115

R$ 72,49

R$ 8.336,35

Pct

100

R$ 13,40

R$ 1.340,00

Pct

100

R$ 17,95

R$ 1.795,00

Pct

200

R$ 44,79

R$ 8.958,00
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unidades
Saco para lixo, na cor preta, boca larga,
com capacidade de 50 lt, de alta
08
Saco de lixo 50 L
resistência. 63x80. Pacote com 100
unidades.
Vassoura de pelo - especificação técnica:
vassoura - com cerdas de nylon;
09
Vassoura (pelo) Profundidade: 27,00 Centímetros; Largura:
5,00 Centímetros, pelo 30cm com cabo de
madeira medindo 120cm.
Vassoura de nylon - especificação técnica:
vassoura - com cerdas de nylon;
10
Vassoura (Nylon) Profundidade: 23,00 Centímetros; Largura:
5,00 Centímetros, altura 20cm com cabo
de madeira medindo 120cm
Vassoura Gari estrutura de madeira com
cerdas
de
nylon,
nº28
com
aproximadamente 24cm de largura, 20cm
11
Vassoura Gari
altura, 5m de profundidade, com Cabo
com 120cm, contendo cerdas compridas e
resistentes
Vassoura para limpeza de teto com dois
12
Vassoura de teto
cabos de 1.25 mts
VALOR GLOBAL DO LOTE
LOTE 02
DESCRIÇÕES
Item
ESPECIFICAÇÕES
MARCA
SIMPL.
Bota segurança, material pvc - cloreto de
Bota de borracha
polivinila,
material
sola
borracha
01
para limpeza n°
antiderrapante, cor branca, tamanho 42,
42
tipo cano longo, tipo uso serviços gerais.
Bota segurança, material pvc - cloreto de
material
sola
borracha
Bota de borracha polivinila,
02
para limpeza nº antiderrapante, cor branca, tamanho 36 e
37, tipo cano longo, tipo uso serviços
36 e 37
gerais
Bota segurança, material pvc - cloreto de
Bota de borracha
polivinila,
material
sola
borracha
03
para limpeza nº
antiderrapante, cor branca, tamanho 40,
40
tipo cano longo, tipo uso serviços gerais.
Bota segurança, material pvc - cloreto de
Bota de borracha
polivinila,
material
sola
borracha
04
para limpeza
antiderrapante, cor branca, tamanho 38,
nº38
tipo cano longo, tipo uso serviços gerais.
Luva similar à marca “mucambo”.
Luva de limpeza Especificação: tamanho: G, na cor
05
interior
flocado,
palma
emborrachada G diversas,
antiderrapante.
Luva emborrachada similar à marca
Luva de limpeza “mucambo”. Especificação: tamanho: M,
06
emborrachada M na cor diversas, interior flocado, palma
antiderrapante

Pct

200

R$ 51,98

R$ 10.396,00

und

60

R$ 13,68

R$ 820,80

und

60

R$ 17,11

R$ 1.026,60

und

100

R$ 12,45

R$ 1.245,00

und

10

R$ 21,96

R$ 219,60
R$ 35.553,60

UND.

QUANT.
Estim.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

par

5

R$ 59,72

R$ 298,60

par

12

R$ 49,72

R$ 596,64

par

5

R$ 59,83

R$ 299,15

par

5

R$ 51,81

R$ 259,05

par

100

R$ 4,34

R$ 434,00

par

100

R$ 5,03

R$ 503,00

VALOR GLOBAL DO LOTE

R$ 2.390,44

LOTE 03
Item

DESCRIÇÕES
SIMPL.

01

Absorvente

02

Aparelho de
barbear duas
lâminas

ESPECIFICAÇÕES
Absorvente
feminino
tripla
ação,
embalados individualmente, pacotes com
08 unidades.
Aparelho
de
barbear
descartável,
confeccionado em polipropileno, com duas
lâminas de aço inox, sem rebarbas, sem
sinais de oxidação. Embalada protetora
individual na lâmina.

MARCA

UND.

QUANT.
Estim.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

pct

45

R$ 4,33

R$ 194,85

und

50

R$ 1,90

R$ 95,00
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03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
16

17

Aparelho
de
barbear
descartável,
confeccionado em polipropileno, com três
lâminas de aço inox, sem rebarbas, sem
sinais de oxidação. Embalada protetora
individual na lâmina.
Condicionador Hidratante neutro para
cabelo
adulto,
frasco
com
Condicionador
aproximadamente 350ml.
Creme dental, em creme, uso adulto, com
flúor. Caixa de papel cartão plastificada,
Creme dental
contendo 1 tubo de 90g.
Creme para Pentear 150ml Fórmula suave
Creme para
com ph balanceado, especialmente
pentear
desenvolvido.
Desodorante
spray
anti-transpírante,
proteção 24 horas, fragrâncias suave,
Desodorante
frasco com 100mI.
Escova de dente adulto, com formato
anatômico, confeccionada em material
Escova de dente
atóxico, com cabo em polipropileno,
(Adulto –
medindo entre 1 e 1,3cm de largura e
simples)
entre 9 e 14,5cm de comprimento. Cerdas
macias em nylon na cor natural.
Escova de dente infantil, com formato
Escova de dente
anatômico, confeccionada em material
(Infantil –
atóxico, com cabo em polipropileno.
simples)
Cerdas macias em nylon na cor natural.
Haste flexível, com ponta de algodão,
compacta nas extremidades, não estéril,
Haste flexível
medindo aproximadamente 8cm. Caixa
com 75 unidades.
Óleo
Óleo de Massagem a base de Cânfora
massageador
200ml
Papel hig. pacote c/ 4 rolos de 60 (m)
especificação técnica: papel higiênico - de
primeira qualidade; folha simples, 100 por
Papel higiênico
cento
fibras
naturais;
acabamento
(60m X 10 cm)
picotado; na cor branca, alta alvura,
neutro, medindo 10 centímetros de
largura.
Sabonete, em tablete, uso adulto, de
fragrância suave. O sabonete deverá
possuir grande poder espumante, ser
cremoso o suficiente para não desenvolver
rachaduras ao longo do tempo de sua
Sabonete
utilização, formar o mínimo de massa
gelatinosa que leva ao seu amolecimento
precoce e não causar irritabilidade
dérmica. Embalagem: pacote com 01
unidade de 90g.
Sabonete líquido perolado, pronto uso
para mãos, com tampa e lacre, 1 litro,
Sabonete Líquido rotulado, na embalagem deverá constar a
data de fabricação e validade
do
produto.
Shampoo neutro para cabelo adulto,
Shampoo
frasco com aproximadamente 350ml.
Shampoo neutro para cabelo infantil,
Shampoo
frasco com aproximadamente 400ml.
Talco em frasco com 200 gramas: talco
perfumado, para uso infantil, composto de
Talco em frasco talco e fragrância, embalado em frasco
plástico, indicado para perfumar, refrescar
e proteger a pele do bebê prevenindo
Aparelho de
barbear três
lâminas

und

60

R$ 5,09

R$ 305,40

und

30

R$ 7,89

R$ 236,70

und

120

R$ 3,45

R$ 414,00

und

30

R$ 8,06

R$ 241,80

und

40

R$ 6,61

R$ 264,40

und

30

R$ 3,90

R$ 117,00

und

30

R$ 5,87

R$ 176,10

und

15

R$ 2,10

R$ 31,50

und

6

R$ 19,50

R$ 117,00

pct

500

R$ 4,54

R$ 2.270,00

und

300

R$ 1,50

R$ 450,00

und

100

R$ 21,43

R$ 2.143,00

und

40

R$ 6,71

R$ 268,40

und

40

R$ 13,89

R$ 555,60

FRS

10

R$ 15,75

R$ 157,50
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contra assaduras; produto sujeito a
verificação no ato da entrega; aos
procedimentos adm. Determinados pela
avisa

VALOR GLOBAL DO LOTE

R$ 8.038,25

Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Boquira, Estado da Bahia, de
forma gradual de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, num prazo
maximode 05 (cinco) dias.
A marcadeverá, obrigatoriamente, ser informados na proposta
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes para a
entrega.

Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III
TERMO DESCRITIVO
Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
101-2020-DIS

Objeto:
Objeto: Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, entre outros), para
demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.

atender

LOTE 01
Item
01

DESCRIÇÕES
SIMPL.
Pá para lixo
plástica

02

Rodo Grande

03

Rodo médio

04

Saco de lixo 100
L

05

Saco de lixo 15 L

06

Saco de lixo 20 L

07

Saco de lixo 30 L

08

Saco de lixo 50 L

09

Vassoura (pelo)

10

Vassoura (Nylon)

11

Vassoura Gari

12

Vassoura de teto

Item
01

ESPECIFICAÇÕES
Pá para lixo plástica. Dimensões: 24 cm x 16,5 cm x
7cm, com cabo longo de 60cm
Rodo de madeira. Base medindo 60 cm. Com borracha
de evasiliconada tipo "rapa enxuga" ou de pneu. Com
cabo em madeira revestimento plastificado, cabo
medindo 120 cm
Rodo de madeira. Base medindo 40 cm. Com borracha
de evasiliconada tipo "rapa enxuga" ou de pneu. Com
cabo em madeira revestimento plastificado, cabo
medindo 120 cm
Saco de lixo, na cor preta, boca larga, 0,05 de micra, alta
resistência, com capacidade para 100 litros. Pacote com
100 unidades.
Saco para lixo, na cor preta, boca larga, com capacidade
de 15 lt, de alta resistência. Pacote com 100 unidades.
Saco para lixo, na cor preta, boca larga, com capacidade
de 20 lt, de alta resistência. Pacote com 100 unidades.
Saco para lixo, na cor azul o preta, boca larga, com
capacidade de 30 lt, de alta resistência. 59x62. Pacote
com 100 unidades
Saco para lixo, na cor preta, boca larga, com capacidade
de 50 lt, de alta resistência. 63x80. Pacote com 100
unidades.
Vassoura de pelo - especificação técnica: vassoura com cerdas de nylon; Profundidade: 27,00 Centímetros;
Largura: 5,00 Centímetros, pelo 30cm com cabo de
madeira medindo 120cm.
Vassoura de nylon - especificação técnica: vassoura com cerdas de nylon; Profundidade: 23,00 Centímetros;
Largura: 5,00 Centímetros, altura 20cm com cabo de
madeira medindo 120cm
Vassoura Gari estrutura de madeira com cerdas de
nylon, nº28 com aproximadamente 24cm de largura,
20cm altura, 5m de profundidade, com Cabo com
120cm, contendo cerdas compridas e resistentes
Vassoura para limpeza de teto com dois cabos de 1.25
mts
LOTE 02

DESCRIÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
SIMPL.
Bota de borracha Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila,
para limpeza n° material sola borracha antiderrapante, cor branca,
42
tamanho 42, tipo cano longo, tipo uso serviços gerais.

UND.

QUANT.
Estim.

und

80

und

60

und

65

Pct

115

Pct

100

Pct

100

Pct

200

Pct

200

und

60

und

60

und

100

und

10

UND.

QUANT.
Estim.

par

5
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Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila,
Bota de borracha
material sola borracha antiderrapante, cor branca,
para limpeza nº
tamanho 36 e 37, tipo cano longo, tipo uso serviços
36 e 37
gerais
Bota de borracha Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila,
03
para limpeza nº material sola borracha antiderrapante, cor branca,
40
tamanho 40, tipo cano longo, tipo uso serviços gerais.
Bota de borracha Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila,
04
para limpeza
material sola borracha antiderrapante, cor branca,
nº38
tamanho 38, tipo cano longo, tipo uso serviços gerais.
Luva similar à marca “mucambo”. Especificação:
Luva de limpeza
05
tamanho: G, na cor diversas, interior flocado, palma
emborrachada G
antiderrapante.
Luva emborrachada similar à marca “mucambo”.
Luva de limpeza
06
Especificação: tamanho: M, na cor diversas, interior
emborrachada M
flocado, palma antiderrapante
LOTE 03
DESCRIÇÕES
Item
ESPECIFICAÇÕES
SIMPL.
Absorvente
feminino
tripla
ação,
embalados
01
Absorvente
individualmente, pacotes com 08 unidades.
Aparelho de barbear descartável, confeccionado em
Aparelho de
polipropileno, com duas lâminas de aço inox, sem
02
barbear duas
rebarbas, sem sinais de oxidação. Embalada protetora
lâminas
individual na lâmina.
Aparelho de barbear descartável, confeccionado em
Aparelho de
polipropileno, com três lâminas de aço inox, sem
03
barbear três
rebarbas, sem sinais de oxidação. Embalada protetora
lâminas
individual na lâmina.
Condicionador Hidratante neutro para cabelo adulto,
04
Condicionador
frasco com aproximadamente 350ml.
Creme dental, em creme, uso adulto, com flúor. Caixa de
05
Creme dental
papel cartão plastificada, contendo 1 tubo de 90g.
Creme para
Creme para Pentear 150ml Fórmula suave com ph
06
pentear
balanceado, especialmente desenvolvido.
Desodorante spray anti-transpírante, proteção 24 horas,
07
Desodorante
fragrâncias suave, frasco com 100mI.
Escova de dente adulto, com formato anatômico,
Escova de dente confeccionada em material atóxico, com cabo em
08
polipropileno, medindo entre 1 e 1,3cm de largura e
(Adulto –
entre 9 e 14,5cm de comprimento. Cerdas macias em
simples)
nylon na cor natural.
Escova de dente Escova de dente infantil, com formato anatômico,
09
confeccionada em material atóxico, com cabo em
(Infantil –
polipropileno. Cerdas macias em nylon na cor natural.
simples)
Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas
10
extremidades, não estéril, medindo aproximadamente
Haste flexível
8cm. Caixa com 75 unidades.
Óleo
11
Óleo de Massagem a base de Cânfora 200ml
massageador
Papel hig. pacote c/ 4 rolos de 60 (m) especificação
técnica: papel higiênico - de primeira qualidade; folha
Papel higiênico
12
simples, 100 por cento fibras naturais; acabamento
(60m X 10 cm)
picotado; na cor branca, alta alvura, neutro, medindo 10
centímetros de largura.
Sabonete, em tablete, uso adulto, de fragrância suave. O
sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser
cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras
13
Sabonete
ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de
massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento
precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem:
pacote com 01 unidade de 90g.
Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com
14
Sabonete Líquido
tampa e lacre, 1 litro, rotulado, na embalagem deverá
02

par

12

par

5

par

5

par

100

par

100

UND.

QUANT.
Estim.

pct

45

und

50

und

60

und

30

und

120

und

30

und

40

und

30

und

30

und

15

und

6

pct

500

und

300

und

100
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15

Shampoo

16

Shampoo

17

Talco em frasco

constar a data de fabricação e validade do produto.
Shampoo neutro para cabelo adulto, frasco com
aproximadamente 350ml.
Shampoo neutro para cabelo infantil, frasco com
aproximadamente 400ml.
Talco em frasco com 200 gramas: talco perfumado, para
uso infantil, composto de talco e fragrância, embalado
em frasco plástico, indicado para perfumar, refrescar e
proteger a pele do
bebê
prevenindo
contra
assaduras; produto sujeito a verificação no ato
da
entrega; aos
procedimentos
adm.
Determinados pela avisa

und

40

und

40

FRS

10
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
101-2020-DIS

Outorgante
Razão Social: XxxxxxXxxxxxXxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: XxxXxxxxXxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): XxxxxxXxxxxxXxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: XxxxxxXxxxxxXxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: XxxXxxxxXxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta de
preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao desempenho dos poderes
que lhe são conferidos.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
101-2020-DIS

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº...............................,
com sede à .................................................., declara, sobas penas da lei, que em suas instalações,
não há realização de trabalho noturno,perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização
de qualquer trabalhopor menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Dispensa de Licitação101-2020-DIS
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
101-2020-DIS

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº 123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Dispensa de Licitação101-2020-DIS
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
101-2020-DIS

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento
do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis
conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Dispensa de Licitação

Número
101-2020DIS

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa XxxxxXxxxxXxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida
de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 016-2020-PE

Considerando que foi designada sessão de abertura e julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 016-2020-PE, em referência, para o dia 12/06/2020, todavia, devido a
problemas técnicos não houve a publicação na plataforma do licitações-e nem no diário
do município. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, vem tornar público a
prorrogação da referida sessão. Horário, Data de Recebimento das propostas: até
16/06/2020 às 14:00 horas, Sessão: às 15:00h do dia 16/06/2020 (horários
de
Brasília/DF), a ser realizada no site http://www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Aquisição de
máquina tipo motoniveladora usada, ano de fabricação a partir de 2012, com no máximo
8.000 horas de uso, para atender a demanda deste município, conforme especificações
contidas no edital e anexos. Julgamento: Menor Preço Global/Lote único. Edital
disponível: http://www.boquira.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na sede
desta Prefeitura. Informações: (77) 3645-3802 ou licitacao@boquira.ba.gov.br.
Boquira-BA, 02de junho de 2020.

Evandro Rêgo Novaes Filho
-Secretário de Administração-

Luan Porto Araújo
-Pregoeiro-
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BOQUIRA

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016-2020-PE

SÍNTESE DO OBJETO
AQUISIÇÃO

DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA USADA,
ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM NO MÁXIMO
8.000 HORAS DE USO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE
MUNICÍPIO.
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2020
INFORMAÇÕES GERAIS

1. EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016-2020-PE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, Estado da Bahia, por meio do Setor de Licitações e
Contratos e notadamente pelo Pregoeiro devidamente nomeado pelos Decretos n° 116/2017 e
051/2019, sediado na Rua Oliveira dos Brejinhos, n° 150, Centro, Boquira, Estado da Bahia, CEP
46.530-000, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço.
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações e
Decretos n° 116/2017 e 051/2019 e as exigências estabelecidas neste Edital.
3. Unidades Interessadas
SecretariasMunicipal de Obras e Serviços Urbanos
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO:LOTE ÚNICO
5. Objeto
Aquisição de máquina tipo motoniveladora usada, ano de fabricação a partir de 2012, com no
máximo 8.000 horas de uso, para atender a demanda deste município.
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
a) Recebimento das propostas: a partir do 03/06/2020 a 16/06/2020 até às 14:00 horas.
b)Abertura das propostas 16/06/2020 às 14:00h.
c) Início da sessão de disputa de preços 16/06/2020 às 15:00h.
d) O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento
e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.(horários de Brasília/DF).
Local: www.licitacoes-e.com.br - sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil.
7. Dotações orçamentárias – Anexo 1 – Minuta do Contrato
8. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de xxxxx de 0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Boquira na com endereço constante no timbre da
página, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (77) 3645-3802, ou pelo endereço eletrônico:
licitacao@boquira.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
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10. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
10.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no provedor do sistema eletrônico – e
Banco do Brasil S.A.
10.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

10.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
10.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
10.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
10.3.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
10.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
10.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
10.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
10.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
11. CREDENCIAMENTO
11.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverãodispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto às agências do
Bancodo Brasil S/A sediadas no País.
11.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquertransação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A
aresponsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que porterceiros.
11.3 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
emresponsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realizaçãodas transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
11.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da
referida Lei, énecessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões “Microempresa” ou
“Empresade Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou
denominação,conforme o caso.
12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1. 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 neste instrumento convocatório, momento anterior a abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
12.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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12.3. Incumbirá 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
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
12.4. Até o momento limite para envio da proposta e documentos de habilitação, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
12.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
12.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.
13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
13.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da proposta, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
13.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
13.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
13.4. Incumbirá 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
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
13.5. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
13.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, o preço
total do LOTE/ITEM e o valor individual dos itens, MARCA/REFRÊNCIA e a informação de que atende a
especificação deste Edital.
13.7.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS
LANCES
14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
14.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
14.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
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14.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
14.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
14.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
14.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
14.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote/item.
14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
14.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
14.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 200,00
(duzentosreais).
14.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte(20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
14.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
14.11 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.
14.12 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
14.12.1
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores 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.
14.13 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
14.13.1
Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 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.
14.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
14.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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14.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
14.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
14.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
14.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
14.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
14.21. Em relação a LOTES/ITENS não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
14.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
14.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
14.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
14.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
14.26.Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
14.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
14.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
14.28.1.

no pais;

14.28.2.

por empresas brasileiras;

14.28.3.

por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

14.28.4.
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
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14.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
14.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
14.30.1.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
14.30.2.
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
14.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
15.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
15.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
15.3.1. Considera-se inexequível a proposta que 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, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
15.4. 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;
15.5. 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;
15.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da
proposta.
15.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
15.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
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meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
15.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
15.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
15.9. 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.
15.9.1. 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.
15.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
15.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
15.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
16. DA HABILITAÇÃO
16.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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 ao seguinte cadastro:
16.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
16.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 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.
16.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro irá analisar a extensão da sanção imposta e
poderá reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
16.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
16.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
16.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
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16.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
16.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
16.6.

Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação:

16.7.

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

16.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede,em se tratando de microempreendedor individual – MEI,
certificado da condição de micro empreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
16.7.2. 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;
16.7.3. 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;
16.7.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro
Empresarial e Integração – DREI.
16.7.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
16.7.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
16.8.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

16.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
16.8.2. 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 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
16.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
16.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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;
16.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para empresa que
tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
e) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
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16.8.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
16.9.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

16.9.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo Termo de
Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
16.9.2. Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na
Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em
outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último
exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
16.9.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo Termo de
Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados
há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
16.9.4. Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na
Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em
outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último
exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
16.9.5. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação
16.9.6. No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
16.9.7. O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhado da Certidão
de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do
contabilista ou por outro profissional equivalente responsável pela confecção do documento, atualizada;
16.9.8. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
16.9.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
16.10. Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara Cível da
Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias;
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16.11. Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado, integralizado e
registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo com o previsto no Art. 31, §
3° da Lei n° 8.666/93.

16.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
16.12.1.
Comprovação da empresa de aptidão do desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado em nome
da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
16.13. DEVERÃO SER ENCAMINHADAS, TAMBÉM, AS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
CITADAS ABAIXO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO:
16.13.1.Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
16.13.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição; e que NÃO existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;
16.13.3.As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista
na Lei Complementar nº. 123/2006, deverão apresentar DECLARAÇÃO de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo deste Edital.
16.13.4.Declaração de desimpedimento de licitar.
16.14. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às
exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará as propostas ou os lances subsequentes,
verificando sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nesta hipótese, o
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.15. Se o licitante não atender ao chamamento referendado no item anterior será
INABILITADO/DESCLASSIFICADO, ressalvado o tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.
16.16. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
16.17. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
16.17.1.
habilitação.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

16.18. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
16.19. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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16.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
16.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
16.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
16.23. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
16.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
16.25. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
17.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
17.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento, endereço físico e eletrônico, telefones para contato, e indicação do(s) representantes aptos
para assinatura dos futuros instrumentos contratuais.
17.1.3. Conter planilha orçamentária dos custos dos produtos individualizados detalhados, conforme
modelo inserido no termo de referência.
17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
17.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
17.3. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: a) o prazo de validade da
proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega; b) o prazo de pagamento será de até 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento definitivo do produto e diante da nota fiscal e da
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista; c) Os produtos deverão ser entregues em no máximo
de 20 (vinte) dias, contatos a partir do recebimento da ordem de fornecimento, em local indicado na
ordem, na sede do município; d) que o objeto cotado atendem plenamente as especificações
estabelecidas neste edital e o prazo de garantia mínimo será de 90 (noventa) dias; e) conhece e
cumprirá os termos do edital, integralmente, e deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste
instrumento.
17.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste Edital.
17.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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17.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
17.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
17.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
17.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
17.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
17.10. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda que os produtos deverão
atender todas as especificações constantes do Anexo 1 deste Edital.
17.11. Os PREÇOS deverão ser cotados em moeda corrente nacional e em no MÁXIMO EM DUAS
CASAS DECIMAIS.
17.12. Constituem motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e os lances: a) que não
atenderem às exigências do edital e seus anexos ou a legislação aplicável; b) omissas ou vagas, bem
como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; c) que
impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; d)
que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; e) que NÃO apresentarem a
descrição do produto ofertado, quando solicitado; e f) as que informarem em sua proposta ou
documentos anexos quaisquer elementos que identifiquem a empresa licitante, violando o sigilo da
proposta.
18. DOS RECURSOS
18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
18.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
18.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
18.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
18.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

18.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
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19. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
19.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

19.1.1. 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, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
19.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
19.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
19.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
19.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados cadastrais
contidos nos sistema/plataforma de licitações eletrônicas, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
20.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
21.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência da
contratação é da data de assinatura até 00 de xxxxxx de 0000, podendo ser prorrogável na forma do art.
57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
21.1.1. A adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
21.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data
de seu recebimento.
21.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
22. DO PREÇO
22.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
23. DA ENTREGA
23.1. A entrega do objeto desta licitação será iniciado no prazo de até 20 (vinte)diascontados do
recebimento da ordem de fornecimento.
23.1.1. Características obrigatória da Máquina:
Painel de instrumentos visível e em perfeito funcionamento, pneus com 60% de vida útil, revisão e
Pregão Eletrônico 016-2020-PE
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perfeito funcionamento do sistema elétrico e dos equipamentos componentes (bateria, motor de
arranque, alternador, faróis, faroletes e lâmpadas de sinalização), revisão e perfeito funcionamento do
sistema de injeção e combustível, revisão e perfeito funcionamento do sistema de freios e dos
equipamentos componentes, revisão e perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento do motor e
dos componentes (mangueira, radiador, válvulas, fluidos refrigerantes), revisão e perfeito estado do
sistema hidráulico e seus componentes (pistões, mangueiras, válvulas, fluidos hidráulicos, filtros),
revisão e perfeito funcionamento do sistema de motor, transmissão, diferencial e seus componentes
(fluidos lubrificantes, mangueiras, linhas de lubrificação, componentes móveis, engrenagens, filtros).
Parágrafo único:será obrigatória a apresentação de documentação comprobatória de Troca de óleo de
motor, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, troca de óleo do cambio, diferencial, direção
hidráulica, revisão da parte elétrica, revisão dos freios, kit comando hidráulico instalado, carga de
bateria, troca de água do radiador, manutenção do ar condicionado, bem como documento prestando
garantia de no mínimo 90 dias do motor e toda a parte mecânica da máquina.
23.2. Não será aceito, no momento da entrega, materiais de marca diferente daquelesconstantes na
proposta vencedora.
23.3 - Por ocasião da entrega casa seja detectado que os materiais não atende asespecificações do
objeto licitado, poderá a Prefeitura Municipal recusar o recebimentointegralmente ou em parte,
obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do materialnão aceito no prazo de 05 (cinco) dias.
23.4. Os materiais licitados deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde deste município.
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1 - DA CONTRATADA:
24.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
24.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
24.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no
total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do
contrato.
24.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
24.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
24.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do objeto
deste Contrato.
24.2 – DA CONTRATANTE:
24.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, às obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
24.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
24.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na entrega dos materiais para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
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24.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com o
Contrato;
25. DO PAGAMENTO
25.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado em parcelas mensais pela prefeitura
municipal no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtose o devido atesto da nota
fiscal/fatura, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no contrato.
25.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
25.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
25.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
25.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
25.6. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
25.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
25.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
25.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
25.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
25.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
25.11.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
26.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
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26.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
26.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
26.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
26.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
26.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
26.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições
legais citada.
26.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.
27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
27.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@boquira.ba.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço do setor de licitações e
contratos desta Prefeitura.
27.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de um dia útil.
27.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
27.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
27.7.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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27.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
27.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário pelo Pregoeiro.
28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
28.3.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

28.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração
Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse públicoderivadas de fato
superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou porprovocação mediante ato escrito
e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimentodos participantes da licitação.
28.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
28.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
28.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
28.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.10. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
nos
endereços
eletrônicos
http://www.boquira.ba.gov.br/diarioOficial e www.licitacoes-e.com.br e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço do setor de licitações, nos dias úteis, no horário de expediente, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
28.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;
28.12. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.

Minuta do Contrato;

II.

Modelo de Proposta de Preços;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.

Termo Descritivo;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar

Boquira – BA,29 de maio de 2020.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

Pregão Eletrônico n° 016-2020-PE
Contrato nº 00/0000
Contrato
paraaquisição
de
máquina
tipo
motoniveladora usada, ano de fabricação a partir de
2012, com no máximo 8.000 horas de uso, para
atender a demanda deste município,que entre si
celebram a Prefeitura Municipal de BOQUIRA e a
Empresa......

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede na Rua Oliveira dos Brejinhos, nº 150, Centro, Boquira, inscrita no CNPJ
sob Nº. 13.780.770/0001-46, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Luciano de
Oliveira e Silva, brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000, XXX/XX, residente e
domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx
Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000,
Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx,
portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CPF sob o nº
000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX XX, CEP:0000000,
que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam nesta ato, o
presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1- Opresente instrumento tem por objeto aaquisição de máquina tipo motoniveladora usada, ano
de fabricação a partir de 2012, com no máximo 8.000 horas de uso, para atender a demanda deste
município, conforme Edital do Pregão Eletrônico Nº. 016-2020-PE e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço porlote Único, com pagamento mensal, em
obediência ao Edital do Pregão Eletrônico N° 016-2020-PE e seus Anexos, que a este integra,
independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações
introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 –O presente contrato terá vigência da data de assinatura deste instrumento até o dia 00 de
dezembro de 0000.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, podendo
ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, com as alterações
posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), amortizável de acordo com nota fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais e trabalhistas,entre outros para a entrega.
4.2 - O pagamento equivale a aquisição dos produtos, especificados no processo licitatório, de
acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Eletrônico nº.
016-2020-PE.
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4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias, mediante a
apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
4.5 – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
4.6 - A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas doobjeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
UNIDADE: 020900 –SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ATIVIDADE: 1034 – AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

ELEMENTO DE DESPESA:4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique
a execução do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
6.1.6 –A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega, objeto
deste Contrato.

6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no fornecimento, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
6.2.4 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com o Contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES

Pregão Eletrônico 016-2020-PE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JGODPCVR8MPEH/OJRPAWUQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 3

Quarta-feira
3 de Junho de 2020
142 - Ano - Nº 1791

Boquira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

7.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
7.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
7.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

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.

7.1.3.1.A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
7.1.3.2.As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
7.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
7.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
8.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
9.1.Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na forma do
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n. 016-2020PE e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
11.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS:
12.1– A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
12.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Macaúbas, Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito,
na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:____________________________

CPF:_________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO PREGOEIRO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
016-2020-PE

Objeto:aquisição de máquina tipo motoniveladora usada, ano de fabricação a partir de 2012, com
no máximo 8.000 horas de uso, para atender a demanda deste município.
Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

01.

Máquina Motoniveladora Usada com chassi
articulado, Fabricação a partir de 2012,
Quantidade máxima de horas uso 8.000, com
as seguintes especificações.
Compartimento do operador com cabine
fechada tipo ROPS, com ar condicionado,
motor com no mínimo 6 cilindros, com
potência líquida de no mínimo 140 hp e bruta
de no mínimo 150 hp, faróis de trabalho
noturno
dianteiro
e
traseiro, luzes
indicadoras de direção, bem como todos
os equipamentos de segurança e tráfego,
conforme normas do DETRAN/CONTRAN.
Aumento torque de 50%; torque máximo
líquido 774 nm; velocidade mínima @
potência nominal 2.000 rpm; altitude de
queda de potência no máximo 3.048 m;
velocidade máxima do ventilador 1.575 rpm;
capacidade em alta temperatura ambiente de
até 50 °c, direção hidráulica nas rodas
dianteiras, transmissão tração 6x4 com no
mínimo 6 velocidade a frente e no mínimo

MARCA/MODELO UNIDADE QUANT.

UND

VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO

01
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4 a ré, penetração no solo máxima de
350mm, peso operacional de no mínimo
14.000 kg, lâmina tipo aço alto carbono com
levantamento máximo acima do solo 450 mm,
profundidade máxima de corte 775 mm
formato curva evolvente, largura mínima
3,658mm (12”) altura 610mm, espessura
22mm, padrão para operação de talude
em
90º,
círculo
da
lâmina
com
acionamento por motor hidráulico de no
mínimo três variações de potência, peso
operacional de no mínimo 14.000 kg,
ripper traseiro com 5 dentes, freios a disco
em banho de óleo selados de acionamento
hidráulico e atuação por pedal nas
quatro
rodas
do
tandem, freio
de
estacionamento, pneus e aros padrões de
fábrica.

Local de entrega:A entrega do objeto licitado será no Município de Boquira, Estado da Bahia, de
acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, num prazo de 20 (vinte) dias.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes para a
entrega.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO:

1.1. OProcessoLicitatóriotemcomoobjetoaaquisição de máquina tipomotoniveladora usada, ano de
fabricação a partir de 2012, com no máximo 8.000 horas de uso, para atender a demanda deste município,

conformeespecificaçõesequantitativosdetalhadosnesteTermo.
2.

JUSTIFICATIVA:

2.1.
Considerando a necessidade em adquirir umamáquina tipo motoniveladora no âmbito do
trabalho gerou-se este Procedimento Licitatório.
3. ITENS,QUANTIDADE,ESPECIFICAÇÕES:
ITEM

01.

ESPECIFICAÇÕES
Máquina Motoniveladora Usada com chassi articulado, Fabricação a
partir de 2012, Quantidade máxima de horas uso 8.000, com as
seguintes especificações.
Compartimento do operador com cabine fechada tipo ROPS, com ar
condicionado, motor com no mínimo 6 cilindros, com potência líquida
de no mínimo 140 hp e bruta de no mínimo 150 hp, faróis de trabalho
noturno dianteiro e traseiro, luzes indicadoras de direção, bem
como todos os equipamentos de segurança e tráfego, conforme
normas do DETRAN/CONTRAN. Aumento torque de 50%; torque
máximo líquido 774 nm; velocidade mínima @ potência nominal 2.000
rpm; altitude de queda de potência no máximo 3.048 m; velocidade
máxima do ventilador 1.575 rpm; capacidade em alta temperatura
ambiente de até 50 °c, direção hidráulica nas rodas dianteiras,
transmissão tração 6x4 com no mínimo 6 velocidade a frente e no
mínimo 4 a ré, penetração no solo máxima de 350mm, peso
operacional de no mínimo 14.000 kg, lâmina tipo aço alto carbono
com levantamento máximo acima do solo 450 mm, profundidade
máxima de corte 775 mm formato curva evolvente, largura mínima
3,658mm (12”) altura 610mm, espessura 22mm, padrão
para
operação de talude em 90º, círculo da lâmina com acionamento
por motor hidráulico de no mínimo três variações de potência, peso
operacional de no mínimo 14.000 kg, ripper traseiro com 5 dentes,
freios a disco em banho de óleo selados de acionamento hidráulico
e atuação por pedal nas quatro rodas do tandem, freio de
estacionamento, pneus e aros padrões de fábrica.

UND

QUANT

UND

01

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
4.1. Osprodutosdeverãoserentregues,impreterivelmente,noprazodeaté20
(VINTE)DIAS,contadosdorecebimentodaordemdefornecimentoda
Prefeitura
Municipal,localizadanaRua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro, Boquira-BA, CEP: 46.530-000, no
horário das 07:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira (dias úteis)
4.1.1. Aordemdefornecimentoseráemitidapelosetordecomprasdeste Município.
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4.2. Características obrigatória da Máquina:

Painel de instrumentos visível e em perfeito funcionamento, pneus com 60% de vida útil, revisão e
perfeito funcionamento do sistema elétrico e dos equipamentos componentes (bateria, motor de
arranque, alternador, faróis, faroletes e lâmpadas de sinalização), revisão e perfeito funcionamento
do sistema de injeção e combustível, revisão e perfeito funcionamento do sistema de freios e dos
equipamentos componentes, revisão e perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento do
motor e dos componentes (mangueira, radiador, válvulas, fluidos refrigerantes), revisão e perfeito
estado do sistema hidráulico e seus componentes (pistões, mangueiras, válvulas, fluidos
hidráulicos, filtros), revisão e perfeito funcionamento do sistema de motor, transmissão, diferencial
e seus componentes (fluidos lubrificantes, mangueiras, linhas de lubrificação, componentes móveis,
engrenagens, filtros).
Parágrafo único: será obrigatória a apresentação de documentação comprobatória de Troca de
óleo de motor, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, troca de óleo do cambio, diferencial,
direção hidráulica, revisão da parte elétrica, revisão dos freios, kit comando hidráulico instalado,
carga de bateria, troca de água do radiador, manutenção do ar condicionado, bem como
documento prestando garantia de no mínimo 90 dias do motor e toda a parte mecânica da
máquina.
5. DEVERES DO LICITANTEVENCEDOR
5.1. CONDIÇÕES DEFORNECIMENTO:
5.1.1. Fornecerosprodutossempredentrodeseuprazodevalidadecomvidaútiligualou
superiora80%(oitentaporcento),considerandoolapsotemporalexistenteentrea
fabricaçãoeadatafinaldevalidade;
5.1.2. Osprodutos,objetodestalicitação,deverãoestardisponíveisparainíciodofornecimento
apartirdadatadeassinaturadocontrato;
5.1.3. SubstituirNOPRAZODEATÉ07(SETE)DIASÚTEISosprodutosquenãoestiveremem
condiçõesdeuso,vencidosoudeteriorados,semqualquerônusparaoMunicípio;
5.1.4. Custear todas as despesas decorrentes dos fornecimentos, arcando com todosos
tributos,taxaselicençasmunicipais,estaduaisefederais,queincidamouvenhama
incidir,diretaouindiretamente,sobreasmesmas,bemcomotodasasdespesasgerais,
diretas
ouindiretas;
5.1.5. AcatarefacilitaraaçãodafiscalizaçãodoMunicípio,cumprindoasexigênciasdamesma;
5.1.6. Aceitarosmétodoseprocessosdeacompanhamento,verificaçãoecontroleadotados;
5.1.7. Responsabilizar-sepeloTRANSPORTEADEQUADOdosprodutos,deseuestabelecimento
atéolocaldeterminadopeloMunicípio,bemcomopeloseudescarregamento;
5.1.8. Responsabilizar-sepelosencargosdecorrentesdocumprimentodasobrigações
5.1.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causarao
Município ou aterceiros;
5.1.10. Comunicar ao Município a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os
esclarecimentospertinenteseprovidenciandoadevidacorreção;
5.1.11. Nãotransferiraoutrem,oobjetodapresentelicitação;
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5.2. CONDIÇÕESDERECEBIMENTOEACEITAÇÃO:
5.2.1. Orecebimentodoprodutodeveráserefetuadoporservidoroucomissãoresponsável
pelaaceitaçãodoobjetodestalicitação.
5.2.2. Nãoserãoaceitosprodutoscomprazodevalidadevencidosouquenãoatentemparaa
regradispostanoitem5.1.1destetermo.
5.2.3. Porocasiãodaentrega,acontratadadeverácolheradata,ahora,onome,ocargo,a
matrículaeassinaturadoservidoroumembrodacomissãodacontratanteresponsável pelorecebimento.
5.2.4. Orecebimentodosprodutoseserviçosnãoimplicanasuaaceitaçãodefinitiva,umavez
quedependerádaanálisedosmesmos,porservidor,quedeveráverificaraqualidadee
atendimentoatodasasespecificações,contidasnesteTermodeReferência,paraa
aceitaçãodefinitiva.
5.2.5. Oprazoparaaaceitaçãodefinitivaourecusadeverásermanifestadaem03(três)dias
contadosapartirdadatadeentregadoobjetoeexecuçãodosserviços.
5.2.6. Oobjeto,executadoemdesacordocomasespecificações,contendovícios,defeitos,
incorreçõesoudivergênciasdapropostadeveráserobjetoderevisãoematé07(SETE)
diasúteis,contadasapartirdacomunicaçãofeitapelaContratante.
5.2.7. Entregueoobjetodestalicitação,aprefeituradeverárecebê-lo:
5.2.7.1. Aquantidadeestejaemconformidadecomasolicitaçãoefetuada;
5.2.7.2. Oprazodegarantia/validadeestejaemconformidadecomosolicitado;
5.2.7.3. A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
5.2.7.4. Aespecificaçãoestejaemconformidadecomapropostadalicitantevencedora;
Observações:Aseleçãodosprodutosbemcomoaescolhadasmarcas(PODERÁSERINDICADA
MAISDEUMAMARCA,DESDEQUETODASATENDAMPLENAMENTEASEXIGÊNCIASREQUERIDAS)a
seremofertadasparaaformaçãodaspropostas,porpartedosfornecedores,devemseguiras
quantidadesedescriçõesdopresenteTermoDescritivo,paratantocolocamo-nosadisposiçãopara
quaisqueresclarecimentos,poisaqualidadedosprodutosofertadosrefletiránaagilidadeenobom
desempenho de nossas atividades. Portanto, necessitamos de materiais que estejam de acordo
comasboaspráticasdefabricaçãoequeaindaatendamasnossasnecessidades.
6. ACOMPANHAMENTO EFISCALIZAÇÃO:
6.1. OacompanhamentoeafiscalizaçãodareferidacontrataçãoficaráacargodaSecretária
MunicipaldeSaúdedareferidapastaoudeprepostooucomissãoindicadaposteriormente
porestaautoridadepública,ficandoinvestidonosmaisamplospoderesparafiscalizartodaa
execuçãodofornecimento,impugnandoquaisquererrosouomissõesqueconsidereem
desacordocomasobrigaçõesdaCONTRATADA.
7. PERIODO DEVIGÊNCIA:
7.1. Avigênciaestimadadofuturocontratodeaquisiçãodoequipamentoreferenciadonestetermoé
estimadaaté
31dedezembrode2020;
podendoserrescindidoantecipadamentenostermosdaLeinº.8.666/93.
8.

CONDIÇÕES DEPAGAMENTO:

8.1. O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOQUIRA no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos bens e o devido atesto da nota
Pregão Eletrônico 016-2020-PE
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fiscal/fatura, emitida em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas no
contrato.
8.2. Havendoerronanotafiscal/faturaoudescumprimentodascondiçõespactuadas,notodoou
emparte,atramitaçãodanotafiscal/faturaserásuspensaparaqueaCONTRATADAtomeas
providênciasnecessáriasàsuacorreção.Passaráaserconsideradaparaefeitodepagamentoa
datadereapresentaçãododocumentoemquestão,corrigidoeatestado.
8.3. OpreçoaserpagoàCONTRATADAseráfixoeirreajustável,incluindotodasasdespesastais
como:ascorrespondentesàmão-de-obra,tributos,emolumentos,seguros-inclusivecontra acidentes de
trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza, salvoreajustes
derivadosdeacordoentreaspartesevisandoarecomposiçãodoequilíbrioeconômicofinanceiro,nostermosdoArt.65,II,"d",Lein°8.666.
8.4. Nãoseráaceitocobrançaposteriordequalquertributoouassemelhadoadicional,salvose
alteradooucriadoapósadatadopresenteinstrumentoequevenhaexpressamenteaincidir
sobreoobjetodocontrato,naformadalei.
8.5. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executadospela
CONTRATADA,quenãotenhamsidopréviaeexpressamenteautorizados,medianteordemde serviço.
9. CRONOGRAMADEDESENBOLSO(FISICO-FINANCEIRO):
9.1.
A execução físico-financeira dar-se de forma parcelada, durante a vigência contratual
conformeentregasdosbenseconformeestimativaprevistanoitem4.2desteTermo.
10. DOSDIREITOSERESPONSABILIDADEDASPARTES
10.1. DASRESPONSABILIDADESDACONTRATADA:
10.1.1. Entregadosbens,conformeedital;
10.1.2. Cumprirefazercumprirasnormasdoserviçoeascláusulascontratuais;
10.1.3. Permitiraosencarregadosdafiscalizaçãolivreacesso,emqualquerdiaehorário,aos
equipamentos,bemcomoaosregistrosedocumentosdenaturezacontábil,trabalhista, social etributária;
10.1.4. Zelar pelas condições plenas de segurança, na forma prescrita pelas normais legais
técnicasespecíficas;
10.1.5. Indicarprepostoeresponsáveltécnico,aceitopelaAdministração,pararepresentá-los
naexecuçãodosserviços,nostermosdoartigo68daLeinº8.666;
10.1.6. Responder,porsiouseusprepostos,pelosdanoscausadosàUnião,EstadoeMunicípio,
ouaterceiros,comprometendo-seaacatarasLeiseRegulamentos,querexistentes,quer futuros;
10.1.7. Observartodasasnormasgeraistécnicas;
10.1.8. Arcarcomtodasasdespesas,diretasouindiretas,decorrentedocumprimentodas
obrigaçõesassumidassemqualquerônusàCONTRATANTE.
10.1.9. A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimosousupressõesquesefizeremnosserviços,deaté25%(vinteecincopor
cento)dovalorinicialatualizadodocontrato.
10.1.10. ResponderporquaisqueratosedanoscausadosàAdministraçãoe/ouaterceiros,
duranteaexecuçãodosserviços,quersejampraticadospelaempresacontratante,seus
e/ousubcontratados;

prepostos

10.1.11. Manterdurantetodaaexecuçãodocontrato,emcompatibilidadecomasobrigações
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assumidas,todasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidas,bemcomotodasas
impostas no Termo de Referência e no Edital que rege o presente procedimento.

observações

10.1.12. Reparar,corrigir,remover,reconstruirousubstituir,àssuasexpensas,nototalouem
parte,oobjetodocontratoemqueseverifiquemvícios,defeitosouincorreções;
10.2. DASRESPONSABILIDADESDACONTRATANTE:
10.2.1. DarciênciaàCONTRATADAdequaisquermodificaçõesquevenhamaocorrerno contrato.
10.2.2. Efetuartodosospagamentosnascondiçõespactuadas.
10.2.3. Verificareaceitarasnotasfiscais/faturasemitidaspelaCONTRATADA,recusando-as
inexatas ouincorretas.

quando

10.2.4. Acompanharefiscalizaraexecuçãodaprestaçãodosserviçosobjetodocontrato.
10.2.5. Paralisare/oususpenderaqualquertempoaexecuçãodosserviços,deformaparcial
e/outotal,bemcomo,solicitarasubstituiçãodosprodutosrecebidossemprequehouver
descumprimentoasnormaspré-estabelecidasemcontrato;
11. DASSANÇÕES:
11.1. A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as
e
seguintessanções,graduadasconformeagravidadedainfração,semprejuízodesançõescivis
criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
11.1.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da
CONTRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
aomunicípio.
11.1.2. Multa,deaté20%(vinteporcento)dovalorcontratado,nocasodedescumprimento
dascláusulasdopresenteEditaloudocontratodeleproveniente;
11.1.3. Suspensãotemporáriadeparticipaçãoemlicitaçãoeimpedimentodecontratarcoma
Administraçãoporprazonãosuperiora05(cinco)anos;
11.1.4. DeclaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPública
enquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaa
reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seráconcedida
semprequeocontratadoressarciraAdministraçãopelosprejuízosresultanteseapós
decorridooprazodasançãoaplicadacombasenosubitemanterior.
11.2. Assançõesprevistasnossubitensanteriorespoderãoseraplicadasjuntamentecoma
dosubitem,facultadaadefesapréviadointeressado,noprocesso,noprazode05 (cinco) diasúteis.
11.3. O atraso injustificado sujeitará o proponente vencedor à multa de mora nos seguintes
percentuais, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital:
a) Atraso até 07 (sete) DIAS CORRIDOS, multa de até 2% (dois por cento) do valor total do
contrato;
b) A partir do 8° (oitavo) DIA CORRIDO até o limite do 14° (décimo quarto) DIA CORRIDO, multa
de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, caracterizando-se a inexecução total da
obrigação a partir da 15° (décimo quinto) DIA CORRIDO de atraso com possibilidade de
aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
11.4. RecusainjustificadaemretiraraNotadeEmpenhodentrodoprazoestabelecidoouder
causaaoseucancelamento:multadeaté10%(dezporcento)dovalorglobaldaproposta.
11.5. OsatosadministrativosdeaplicaçãodassançõesserãopublicadosresumidamentenoDiário
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OficialdoMunicípio,excetoquandosetratardeadvertênciae/oumulta.

11.6. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco)
diasouserãodeduzidasdovalorcorrespondenteaovalordaexecução,apósprévioprocesso
administrativo,garantidaaampladefesaeocontraditórioou,ainda,cobradasjudicialmente,a
critériododepartamentoAdministrativo/FinanceirodaPREFEITURA.
11.7. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, A CONTRATADA
responderápelasuadiferença,aqualserádescontadadospagamentoseventualmente
devidospelaAdministração,ou,ainda,cobradajudicialmente.
11.8. Amultapoderáseraplicadacumulativamentecomasdemaispenalidades,adependerdo
grau
da
infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração
PúblicaMunicipal,nãoimpedindoqueaAdministraçãorescindaunilateralmenteocontrato.
11.9. Seráfacultadaadefesadointeressadonorespectivoprocesso,noprazode05(cinco)dias
devistas.

da abertura

11.10. OsdanoseprejuízosserãoressarcidosàCONTRATANTEnoprazomáximode48(quarentae oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e ocontraditório,
contadodanotificaçãoadministrativaàCONTRATADA,sobpenademulta.
12. DARESCISÃO:
12.1. Ofuturocontratopoderáserrescindidonashipótesesprevistasnoartigo78e79daLei
Federal
8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções
previstasnaquelaleienocontrato.
13. OUTRASPRESCRIÇÕES:
13.1. Alémdasespecificaçõesacimadeverãoserobservadasasprescriçõesaseguir,todas
condicionantesdaaceitaçãodapropostaedorecebimentodoprodutolicitado:
13.2. Nãoserãoaceitosoobjetoemdesacordocomasespecificaçõesconstantesdopresente
deReferência;

Termo

13.3. Prazosdevalidadedapropostanãodeverãoserinferioresa60(sessenta)diasacontarda
datadeaberturadaspropostasdepreço.
14. ESCLARECIMENTOS EINFORMAÇÕES:
14.1. SetordeLicitações,situadonoPrédiodaPrefeitura Municipal de Boquira,Rua Oliveira dos
Brejinhos, nº 150, Centro, Boquira – Bahia; e-mail: licitacao@boquira.ba.gov.br ou pelo telefone:
(77)3645-3802.
15. DOTIPO:
15.1. MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
16. DISPOSIÇÕESFINAIS:
16.1. Valesalientarqueaparticipaçãodequalquerempresanoprocessoimplicaaaceitação
tácita,incondicional,irrevogáveleirretratáveldosseustermos,regrasecondiçõesimpostas
noEditalemobediênciaaLei8.666/93.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
016-2020-PE

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº...............................,
com sede à .................................................., declara, sob as penas da 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.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
016-2020-PE

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº 123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
016-2020-PE

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento do
Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis
conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
016-2020-PE

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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