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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
 Muniz Ferreira – Bahia
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia para
construção de Campo de Futebol Society com piso de grama sintética, arquibancada,
vestuário e iluminação no Município de Muniz Ferreira, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ Nº
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Sócio Administrador/Procurador:
Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
Obtivemos, através do endereço eletrônico https://www.munizferreira.ba.gov.br, no Link
Acesso à Informação - Licitações e Contratos – Íntegra, o Edital da Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº. 002/2021, correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2021.
Data: ______/_______/_________ Assinatura: ____________________________________________
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações, e-mail:
munizferreiralicita@gmail.com ou pelo telefax (75) 3663-2113
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
................................................, .... de ........................... de 2021.
[Assinado quando a aquisição for presencial]

Carine Barbosa Sampaio
Portaria Nº.002/2021 de 04 de janeiro de 2021
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Muniz Ferreira
Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
 Muniz Ferreira – Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
DADOS DO EDITAL

I. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2021, 05 de março de 2021
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 002/2021
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço Global
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Global
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente
VI. OBJETO
Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia para construção de Campo
de Futebol Society com piso de grama sintética, arquibancada, vestuário e iluminação no
Município de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I
do Edital.
VII. REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Global
VIII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 09/04/2021
HORÁRIO: 08h30min
LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro Muniz
Ferreira - Bahia – CEP 44.575-000
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Orçamento do Município de
Muniz Ferreira, consignadas nas Dotações constantes no Edital e na Minuta Contratual.
X. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
210 (dias) dias.
XI. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006 e alterações pertinentes.
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pela Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, diariamente, até
03 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes da licitação,
diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor de Licitações raça
ACM Junior, nº 168, Centro Muniz Ferreira - Bahia – CEP 44.575-000 da Prefeitura Municipal,
Muniz Ferreira - Bahia, pelo e-mail: munizferreiralicita@gmail.com ou pelo telfax (075) 3663-2113.
PRESIDENTE DA CPL/ATO DE DESIGNAÇÃO: Carine Barbosa Sampaio Portaria Nº.002/2021 de 04 de
janeiro de 2021
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Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
 Muniz Ferreira – Bahia
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
EDITAL

A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria Nº.002/2021 de 04 de janeiro de
2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e
alterações, realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo "Menor Preço", sob
o regime de empreitada por preço global, com o objetivo da Contratação de empresa para a
execução de serviços de engenharia para construção de Campo de Futebol Society com
piso de grama sintética, arquibancada, vestuário e iluminação no Município de Muniz
Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E
“PROPOSTA”
DATA: 09/04/2021
HORÁRIO: 08h30mim
LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro
Muniz Ferreira - Bahia – CEP 44.575-000.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Preços realizar-se-ão no primeiro dia útil de
funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Preços,
com respeito a:
ĂͿ recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;
ďͿ devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e
ĐͿ abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.
2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação
no Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.munizferreira.ba.gov.br,
pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas
diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente quanto a:
a) habilitação ou inabilitação da licitante;
b) julgamento das propostas;
c) resultado de recurso porventura interposto;
d) resultado de julgamento desta Tomada de Preços.
4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em
participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo
deste Instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”.
5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço







CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Março de 2021
6 - Ano IX - Nº 1226



Muniz Ferreira
Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
 Muniz Ferreira – Bahia

www.munizferreira.ba.gov.br, cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das
informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação.
I. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de proposta visando a Contratação de
empresa para a execução de serviços de engenharia para construção de Campo de Futebol
Society com piso de grama sintética, arquibancada, vestuário e iluminação no Município
de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do
Edital.
1.2. Considera-se como obra os serviços constantes nas Especificações Técnicas – Anexo II,
parte integrante deste Edital.
a) O local da referida obra situa-se no distrito do Município de Muniz Ferreira - Bahia.
II. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente Tomada de Preços, empresas cadastradas nesta Prefeitura
Municipal ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior ao recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação, satisfazendo
as condições previstas neste edital devendo apresentar a documentação do item 5, conforme
previsto nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e que tenham
especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade
pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de Preços.
2.2. O licitante interessado poderá, se preferir, apresentar o Certificado de Registro
Cadastral, expedido por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou
Estadual, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da Licitação.
2.2.1. No caso do Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal ou Estadual será verificada a autenticidade do
Certificado de Registro Cadastral através da Internet.
2.2.2. A ausência de cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas
não impedirá a participação das licitantes que comparecerem a Sessão portando os documentos
exigidos pelo Edital.
2.3. Não poderão participar dessa Tomada de Preços:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de
Muniz Ferreira, durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
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c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o
Município de Muniz Ferreira, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta Licitação;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
i) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão 1019/2013Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
III. DO PROCEDIMENTO
3.1. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar,
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados
no preâmbulo.
a) Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
como ouvinte;
b) As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes
somente poderão participar da sessão como ouvintes.
3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão
permitidas quaisquer retificações.
3.3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão
abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a
conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.
3.3.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo
exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o
nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes
“Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços
ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.







CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Março de 2021
8 - Ano IX - Nº 1226



Muniz Ferreira
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Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
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3.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização
de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante:
ĂͿ Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela
Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente,
ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município.
ďͿ As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda
da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e
pelos representantes legais das licitantes presentes.
ĐͿ Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão
estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.
3.6. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão
abertos:
a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao
direito de interposição de recurso; ou
b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso;
ou
c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
3.7. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.
ĂͿ Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato
da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e
ďͿ A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
ĐͿ Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”
em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho,
ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e horário marcados para
prosseguimento dos trabalhos.
3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à
sessão.
3.9. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
3.10. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
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3.11. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer
fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente das propostas.
3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome
durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.
a) Entende-se por documento credencial:
I - contrato social, com as suas alterações se houver, cópia do RG dos sócios;
II - procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
falar em seu nome em qualquer fase desta licitação;
b) Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
c) O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação
no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, ou
quando esta o exigir;
d) A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.
3.13. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela
Junta Comercial ou a Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial do Estado,
nos termos dos Anexos da Instrução Normativa DREI Nº 10, de 05 de dezembro de 2013,
expedida pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração -DREI, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado
e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.
3.14. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão,
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es)
dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar
documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir
no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o
respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo,
lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o
intuito de ampliar a disputa.
3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do
direito ao recurso.
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3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas
empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação
ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela
Comissão Permanente de Licitação.
IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar
à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de
preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os
seguintes dizeres:
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

V - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)
5.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, devidamente acompanhado de
Termo de Abertura e de Encerramento, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles
relacionados no item V deste Edital.
5.1.1.Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
Obs. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
última Alteração contratual consolidação respectiva e em vigor.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e
d) 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.
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5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal/estadual relativo ao domicílio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
5.1.2.1. Em razão de o objeto do certame se referir à prestação de serviços deverá ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal
do domicílio ou sede da licitante.
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 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;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em
conformidade com os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014, 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.
5.1.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização
da licitação;
c) Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços Capital Social
mínimo ou valor do patrimônio líquido em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação. A Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço Social
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já apresentado à Junta Comercial do Estado da Bahia ou pela Certidão Simplificada emitida
pela Junta Comercial do Estado da Bahia.
5.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
5.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital,
para satisfação da exigência do item 5.1.3.b do Edital do Tomada Preço em epígrafe, deverão
juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração
Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a
Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no
site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
5.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
5.1.3.4. No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), e
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Endividamento Geral (IEG) máximo igual a 1,0, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo,
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

IEG =

Passivo
Circulante
Circulante
Ativo Total

+

Passivo

Não

5.1.3.4.1.A empresa que apresentar resultado menor do que 01 (um) nos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) e/ou apresentar Endividamento Geral
(IEG) maior do que 1,0, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% do valor
estimado da contratação, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.
5.1.3.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
5.1.3.6. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
5.1.3.7. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse
sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei,
devidamente assinada por contador responsável.
5.1.3.8. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica:
Deverá ser apresentado na documentação da licitação os itens abaixo relacionados:
5.1.4.1Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as áreas de atuação previstas no projeto básico, em plena validade;







CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Março de 2021
14 - Ano IX - Nº 1226



Muniz Ferreira
Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
 Muniz Ferreira – Bahia

5.1.4.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo à execução de serviço de engenharia, compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto. Será admitida, para fins de comprovação de
quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de Serviços executados
de forma concomitante, a saber:
a) Fornecimento e aplicação de grama sintética – Comprovação mínima – 600m2
b) Alambrado para quadra poliesportiva – Comprovação mínima –200m2
OBS.: Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes
informações:
a) Descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução parcial ou
total do objeto do contrato;
b) Firma do representante legal do contratante;
c) Data de emissão;
d) Menção ao documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços
executados (ART/RRT);
e) Informações quanto a autoria do documento, como nome completo e endereço.
f) Comprovação da capacitação técnico profissional, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
1.1. Fornecimento e aplicação de grama sintética
1.2. Alambrado para quadra poliesportiva
f.f) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou através do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio ou ainda, através de contrato
de prestação de serviços, com comprovação de vínculo na data do recebimento dos envelopes
de Habilitação e de Preços.
g) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é detentora de todas
as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste Edital. Caso a licitante
entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que
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conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº
983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
h) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, durante a
execução dos serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à
execução do objeto;
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, e que estão aptos
a participar desta licitação.
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos
serviços objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.
g.1.) Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à documentação, para fins
de habilitação, poderá o representante da empresa firmar a declaração em Sessão, desde que
possua poderes para tanto.
5.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho
a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).
5.1.6. Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras:
I - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
II - As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação, deverão estar emitidas em papéis
timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.
III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o item
V – Da Habilitação deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu credenciamento,
caso a Comissão Permanente de Licitação exija tal comprovação.
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IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão ser
entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir
maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. Os documentos complementares
deverão ser colocados no final da pasta, após os documentos exigidos no Edital.
V - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em
nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e
g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza,
não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade)
técnica, registros de inscrição, contratos sociais e alterações contratuais, balanços patrimoniais
e outros documentos correlatos e afins.
VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão
Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial;
a) Serão aceitas somente cópias legíveis;
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
c) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.
VII - A conferência de cópias com os documentos originais e sua autenticação por membro
da CPL, ocorrerá, preferencialmente, até às 17h00min do último dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes, com o objetivo de não causar tumulto no momento da reunião.
5.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer verificações e
diligências diretas para verificar a exatidão de dados, informações ou documentos fornecidos
por uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das exigências de qualificação
técnica ou requisitar a análise do corpo técnico do Município.
5.1.7.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar
informações constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade das
propostas mais vantajosas para a Administração, conforme orienta o Tribunal de Contas da
União – Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2014 e 918/2014, todos do Plenário.
VI - DA VISTORIA
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6.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os
documentos do Edital, sendo facultado a vistoria da obra, executando todos os levantamentos
necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as
quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.
6.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da
empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem
ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU AC0234-05/15-Plenário]
6.3. A vistoria poderá ser realizada até um dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste
Edital para o recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de
servidor da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente.
6.4. A Prefeitura Municipal coloca-se à disposição para agendamento de visitas à obra, o
qual poderá ser previamente solicitado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio
Ambiente por meio dos telefones (075) 3663-2113, no horário de expediente do órgão, das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min.
6.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente munido de documento que o credencie
para execução do ato.
6.3. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações,
devidamente registrado no CREA/BA ou CAU/BA e autorizado pelo responsável técnico
indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria.
6.5. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com
o modelo do Anexo VII-E, devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da Secretaria
Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente, responsável pelo acompanhamento da vistoria
na via que lhe será devolvida.
6.6. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme
recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
7.1. A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos,
devendo ser acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento:
a) Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo V;
b) Planilha Orçamentária Sintética, no mesmo formato do Anexo III – Orçamento Estimativo.
Não deverão ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha
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orçamentária, bem como não deverão ser formuladas ou propostas alterações nas especificações
dos serviços, sob pena de desclassificação da licitante;
c) Planilha de Composição de Custos Unitários.
c.1.) A licitante deverá apresentar composição unitária de todos os itens e subitens que
compõem o Anexo III – Orçamento Estimativo, todavia não é preciso repetir a composição de
preços para os serviços que apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo da Prefeitura.
d) Planilha de Composição de BDI, conforme modelo proposto no Anexo VI-A;
e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VI-B;
f) Cronograma de Execução Físico-Financeira, conforme modelo do Anexo IV;
g) Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da empresa
licitante ser declarada vencedora do certame.
h) Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão .xls (Excel) com todas as
planilhas solicitadas, para que as mesmas sejam submetidas a análise da equipe técnica.
7.1.1. A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições acarretará a
desclassificação da licitante.
7.1.2. Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de Custos
Unitários e o constante da Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o primeiro. Em caso da
ocorrência de quaisquer divergências os valores formais e propostos serão corrigidos pela
Comissão Permanente de Licitação, ficando o licitante obrigado a acatar as alterações, sob pena
de desclassificação da proposta.
7.1.3. Caso seja solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, as licitantes deverão
apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, novas propostas com os valores unitários e totais
dos itens corrigidos pela CPL, sem majorar o valor total apresentado.
7.2. A proposta de preços Deverão ser apresentadas, na documentação da licitação, as planilhas
organizadas conforme orçamento de referência (ver edital):
7.2.1 Planilha Orçamentária;
7.2.2 Planilha de levantamento de quantidades - PLQ;
7.2.3 Agrupador de eventos;
7.2.4 Quadro de composição do BDI;
7.2.5 Cronograma previsto PLE
7.2.6 Cronograma físico financeiro
7.2.7 Composições unitárias de todos os serviços da planilha, inclusive composições
auxiliares.
Obs.: Composições iguais não precisam ser repetidas;
7.2.8 Planilha de encargos sociais adotados;
7.2.9 Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão .xls (Excel), com todas as
planilhas solicitadas, para que a mesma seja submetida a análise da equipe técnica.
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OBS.: Por se tratar de convênio com a Caixa, recomendamos fortemente a utilização da
planilha oficial do banco fornecida junto ao edital.
Na utilização da planilha sugerida, o licitante deverá:
¾ Inserir na aba “DADOS” na coluna F, linha 36 o nome da Licitante;
¾ Inserir na aba “DADOS” na coluna F, linha 37 o CNPJ da Licitante;
¾ Inserir seus preços (já adicionados o BDI) na aba “ORÇAMENTO” coluna “Preço
Unitário (com BDI) (R$)”.
Ao inserir os valores da sua proposta, automaticamente todas as outras planilhas serão
atualizadas.
7.3 De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;
7.4 Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o
CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP,
podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito
de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;
7.5

Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.

7.6. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou
omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à
licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, no prazo
estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.
7.7. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos
serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações
essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.
7.8. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total
do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;
7.9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim,
podendo ser desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;
7.10. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - “Documentação”;







CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Março de 2021
20 - Ano IX - Nº 1226



Muniz Ferreira
Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
 Muniz Ferreira – Bahia

7.11. Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme modelo constante no presente edital.
VIII - DOS PREÇOS
8.1. A licitante deverá indicar os preços unitário, por lote e total por item e subitem, e, ainda, o
global da proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento convocatório.
8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente
estimativos, não acarretando à Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua execução
ou pagamento, todavia não deverão ser alterados pelos licitantes, sob pena de desclassificação.
8.3. A data-base da planilha orçamentária que fundamenta o presente processo licitatório é
SINAP MÊS 02/2020 de elaboração do Orçamento Estimativo da Prefeitura Municipal de Muniz
Ferreira.
8.4. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos
para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar
suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que
entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica,
não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.
8.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as
despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específicoBDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.
8.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.
IX - DA COMPOSIÇÃO DO BDI
9.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
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R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro/remuneração; e
I = taxa representativa da incidência de tributos.
Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS. A alíquota do ISS
para Muniz Ferreira é 5% (cinco por cento).
9.2. O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais superiores aos indicados no
Orçamento Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam
apresentados os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as
demais parcelas de composição do BDI. Todos os percentuais considerados deverão ser
expressos abertamente na composição do BDI e deverão guardar coerência com a realidade dos
fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como não
considerado.
9.3. O Licitante ao elaborar o orçamento da obra deverá utilizar os parâmetros para taxas de BDI
especificados para o tipo de obra “construção de edifícios” no Acórdão TCU nº. 2.266/2013, a
saber:
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA

1ºQuartil

Médio

3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES
E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

20,34%
19,60%
20,76%

22,12%
20,97%
24,18%

25,00%
24,23%
26,44%

24,00%

25,84%

27,86%

22,80%

27,48%

30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1º QUARTIL
11,10%

MÉDIO
14,02%

3º QUARTIL
16,80%

9.4. A CPL ao verificar que a taxa de BDI está fora dos patamares estipulados acima para o tipo
de obra, deverá solicitar ao Setor de Engenharia o exame pormenorizado dos itens que compõem
essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no estudo
de que trata o Acórdão TCU nº. 2.266/2014, levando-se sempre em consideração as
peculiaridades de cada caso concreto:
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ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
TIPOS DE OBRA
1ºQuar Médio
3º
til
Quartil
CONSTRUÇÃO DE 3,00% 4,00% 5,50%
EDIFÍCIOS
CONSTRUÇÃO DE 3,80% 4,01% 4,67%
RODOVIAS E FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE 3,43% 4,93% 6,71%
REDES DE ABASTECIMENTO
DE
ÁGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
CONSTRUÇÃO DE 5,29% 5,92% 7,93%
MANUNTEÇÃO DE
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
OBRAS
PORTUÁ- 4,00% 5,52% 7,85%
RIAS, MARÍTIMAS E
FLUVIAIS

SEGURO + GARANTIA

RISCO

1º
Quartil
0,80%

Médio

3º
Quartil
0,80% 1,00%

1º
Quartil
0,97%

Médi
3º
o Quartil
1,27% 1,27%

0,32%

0,40%

0,74%

0,50%

0,56% 0,97%

0,28%

0,49%

0,75%

1,00%

1,39% 1,74%

0,25%

0,51%

0,56%

1,00%

1,48% 1,97%

0,81%

1,22%

1,99%

1,46%

2,32% 3,16%

DESPESA FINANCEIRA
LUCRO
1ºQuarti
Médio
3º Quartil
1º
Médio
3º Quartil
l
Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
0,59%
1,23%
1,39%
6,16%
7,40%
8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
1,02%
1,11%
1,21%
6,64%
7,30%
8,69%
E FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE
0,94%
0,99%
1,17%
6,74%
8,04%
9,40%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
CONSTRUÇÃO DE MANUTEN1,01%
1,07%
1,11%
8,00%
8,31%
9,51%
ÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍ0,94%
1,02%
1,33%
7,14%
8,40%
10,43%
TIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI
1ºQuartil
Médio
3º Quartil
TIPOS DE OBRA
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
SEGURO + GARANTIA
RISCO
DESPESA FINACEIRA
LUCRO

1,50%
0,30%
0,56%
0,85%
3,50%

3,45%
0,48%
0,85%
0,85%
5,11%

4,49%
0,82%
0,89%
1,11%
6,22%

As taxas consideradas pela Administração:
Itens
Administração
Central

Siglas

% Adotado Situação 1° Quartil

Médio

3º Quartil

AC

4,05%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,73%

-

0,32%

0,40%

0,74%

Risco

R

0,60%

-

0,50%

0,56%

0,97%

Despesas
Financeiras

DF

1,04%

-

1,02%

1,11%

1,21%

Lucro

L

6,64%

-

6,64%

7,30%

8,69%

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

Tributos (impostos
COFINS 3%, e PIS
0,65%)
Tributos (ISS,
variável de acordo

Tributos
(Contribuição
CPRB
Previdenciária sobre
a Receita Bruta - 0%
BOI SEM
desoneração

BDI PAD 20,34%

9.5. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a legislação
tributária do município de Muniz Ferreira, onde serão prestados os serviços previstos da obra,
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal
e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite
máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2%
fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
9.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as
alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar
n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.
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9.7. Será incidente a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os serviços
novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela
contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
X - DOS PRAZOS
10.1. A obra deverá ser executada no prazo máximo conforme Cronograma Físico Financeiro
anexo ao edital, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.
10.1.1. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento
da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal; e o da conclusão, o proposto pela
contratada, se inferior ao máximo definido no item 10.1;
10.2. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente
comunicado Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente;
10.2.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia
e formal comunicação as Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente e não
implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da
obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de
equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez
que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os
parâmetros apontados nesta Tomada de Preços.
10.3. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade
competente.
10.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preâmbulo desta Tomada de Preços para o recebimento dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”.
10.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.
10.6. O prazo previsto no item 10.1.1, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura Municipal.
10.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura
Municipal, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes
classificadas, por igual prazo, no mínimo.
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10.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes,
sem a solicitação ou a convocação de que tratam o item 10.4., respectivamente, as licitantes
ficam liberadas dos compromissos assumidos.
XI - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO
11.1. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO”
enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b e 45, § 1º,
inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.
XII - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II
da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:
12.1.1.não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
12.1.2.contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
12.1.3.não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
12.1.4.contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;
12.1.5.Apresentar, na composição de seus preços:
12.1.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
12.1.5.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
12.1.5.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor
a unidade dos serviços.
12.1.6.apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
12.1.6.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos
valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela
Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.
12.1.7.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do
§ 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade,
podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos:
a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;
c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;
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d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou
com a iniciativa privada;
g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
j) estudos setoriais;
k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que
o proponente disponha para a prestação dos serviços.
12.2. 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 o pedido;
12.2.1. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer
uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência
discriminados nos projetos anexos a este Edital.
12.2.2. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação
de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões
em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, ao valor total do futuro contrato.
12.2.3. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
12.2.4. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação 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.
12.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas,
escoimadas das causas referidas na condição anterior.
XIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DESEMPATE
13.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços
e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor
preço global por lote.
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13.1.1. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de
todos os itens da planilha de preços apresentada.
13.1.2. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
13.1.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito
de julgamento da proposta.
13.1.4. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
13.1.5. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
proceder-se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
13.1.6. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
13.1.7. 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 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias,
contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a
oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
13.1.8. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
13.1.9. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que
compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro poderá reduzir a oferta.
13.1.9.1. É reconhecida a prioridade da contratação da empresa local, até o limite de 10% (dez
por cento) do melhor preço válido, conforme autoriza o art. 48, § 3º da lei Complementar nº
123/06, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.
13.1.10. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não







CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Março de 2021
28 - Ano IX - Nº 1226



Muniz Ferreira
Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
CNPJ: 13.796.461/0001-64
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
 Muniz Ferreira – Bahia

havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
13.1.11. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços:
ĂͿ produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
ďͿ produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
13.2. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
13.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para
efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:
a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços
ofertados.
13.4. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários
cotados nas propostas das licitantes.
13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços
superiores aos limites determinados pela Prefeitura Municipal (Anexo III - Orçamento
Estimativo), a licitante deverá apresentar relatório técnico circunstanciado, justificando a
composição e os preços unitários ofertados.
13.4.2. Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente de
Licitação, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela Prefeitura,
sob pena de desclassificação da proposta.
13.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas
ofertas das demais licitantes.
13.4.4. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.1. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas,
caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos,
e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.
13.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes
ao Quadro de Pessoal da Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão.
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XIV - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS
14.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar
recurso aa Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da
licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços.
14.1.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.
14.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão
Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão
ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal.
14.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.
14.3.1. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, logo
após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
14.4. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
14.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
XV - DA ADJUDICAÇÃO
15.1. A execução dos serviços correspondentes a cada lote do objeto será adjudicado a cada
empresa que apresentar a menor proposta, depois de atendidas as condições desta Tomada de
Preços.
XVI – DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
14.2. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação
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do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
14.3. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
14.4. O resultado do certame será divulgado através do Diário Oficial do Município.
XVII - DO TERMO DE CONTRATO
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado
Termo de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
17.1.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente
à Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia para construção de
Campo de Futebol Society com piso de grama sintética, arquibancada, vestuário e
iluminação no Município de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital, será formalizado e conterá, necessariamente, as Condições
já especificadas neste Ato Convocatório.
17.2. Quaisquer condições apresentadas pela adjudicatária em sua proposta, se pertinentes,
poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

XVIII - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
18.1. A prefeitura Municipal convocará oficialmente à adjudicatária, durante a validade da sua
proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
18.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal.
18.3. É facultado à Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento
no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de Preços,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
18.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza o
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descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente
estabelecidas.
18.5. O disposto nesta sub-condição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art.
64, § 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas
condições propostas pela contratada, inclusive quanto ao prazo e preço.
XIX - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
19.1. No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as
especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha
orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a Fiscalização.
19.2. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Anexo
I a III deste Edital, serão resolvidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente.
19.3. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços
constantes das Especificações Técnicas.
19.4. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da
Prefeitura Municipal.
19.5. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico,
“container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.
XX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
20.1. Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, a Prefeitura Municipal poderá exigir
da contratada, a apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega
dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos à importação.
20.2. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação da
Prefeitura Municipal, para representá-la na execução do contrato.
20.3. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações, Praça ACM Junior nº 168, Centro, Prédio da
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, Bahia, pelo e-mail: munizferreiralicita@gmail.com ou
pelo telfax (075) 3663-2113, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às
17h00min, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
XXI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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21.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento
dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
21.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
21.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação,
logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
XXII - DA TOMADA DE PREÇOS
22.1.A Prefeitura Municipal, com relação a esta Tomada de Preços:
a) Deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
b) Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou
c) Poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Propostas, por sua
conveniência exclusiva.
22.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços:
a) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93;
b) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alínea anterior; e
c) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
XXIII – DA DOTAÇÃO
23.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos alocados no
Orçamento Anual vigente, na seguinte dotação orçamentária, sem prejuízo de outras
incorporadas ao contrato decorrente desta Licitação mediante apostilamento:
UNIDADE: 0213000
PROJETO/ATIVIDADE: 1021
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE: 24
XXIV – DOS ANEXOS
24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO III – ORÇAMENTO ESTIMATIVO
ANEXO IV – CONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VI – A: MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ANEXO VI – B: MODELO DE PLANILHA – ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VII – A: DECLARAÇÃO INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANEXO VII – B: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ITEM 5.1.4. LETRA E
ANEXO VII – C: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO(S) MENORES, NOS
TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998
ANEXO VII – D: DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
XV - DO FORO
25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de
Nazaré.
Comissão Permanente de Licitação, em 17 de março de 2021
Carine Barbosa Sampaio
Presidente
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO
A OBJETIVO
Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia para construção de
Campo de Futebol Society com piso de grama sintética, arquibancada, vestuário e
iluminação no Município de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital.

B JUSTIFICATIVA
A presente indicação é feita, em virtude da necessidade permanente de incentivo propiciando
a pratica de esportes, programas de reabilitação do Município.

C PERIODO DE EXECUÇÃO
O prazo previsto para execução dos serviços é de cronograma físico financeiro anexo ao
edital, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

D VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
R$ 457.287,59 (quatrocentos e cinquenta e sete centavos).
EMPREITADA:
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:

( X ) Preço Global
( X ) Global

(

(

) Preço Unitário
) Por Item

E LOCAL DE EXECUÇÃO
Onha, distrito do Município de Muniz Ferreira.

F

UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO
G Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro Muniz
Ferreira - Bahia – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira, 10 de fevereiro de 2021
Adriana Santos Reis
Engenheira Civil
CREA 70.074/D
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ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MEMORIAL DESCRITIVO

CONFORME ANEXO
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ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMATIVO
EM ANEXO
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

EM ANEXO
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ANEXO IV CONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

EM ANEXO
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ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

A
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Ref.: Tomada de Preços nº 002/2021
Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia para
construção de Campo de Futebol Society com piso de grama sintética, arquibancada,
vestuário e iluminação
no Município de Muniz Ferreira, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
Abertura dos envelopes: Horário: 09:00 horas
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa,
para execução da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe, conforme especificação
constante do Edital e Anexos.
Os prazos por nós indicados são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
b) prazo de execução dos serviços:
..... (....................) dias;
c) prazo para início da obra:
..... (....................) dias; e
d) prazo de garantia dos serviços:
..... (....................) anos.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da
planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ _______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Inscrição Municipal n.º: ______________________________;
d) Endereço Completo:
______________________________;
e) CEP:
______________________________;
f) Fone/Fax:
______________________________;
g) E-mail:
______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.
Muniz Ferreira - Ba,

de

de 2021.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI – A – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

EM ANEXO
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ANEXO VI – B - MODELO DE PLANILHA – ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL SALÁRIOS MENSAIS
%
Propos
to
GRUPO
A
ENCARGOS
SOCIAIS BÁSICOS
A
.0
INSS - Artigo 22 Inciso I
Lei 8.212/91
1
A
FGTS - Artigo 15 Lei
8030/90 e Art. 7º Inciso III
.0
CF/88
2
A
.0
SESC - Artigo 3º Lei
8.036/90
3
A
.0
SENAC
Decreto
4
2.318/86
A
.0
INCRA Lei 7787 de
30/06/89 e DL 1146/70
5
A
SEBRAE - Artigo 8º Lei
8029/90 e Lei 8154 de
.0
28/12/90
6
A
Salário Educação - Artigo
3º
Inciso
I
Decreto
.0
87.043/82
7
A
Seguro
Contra
os
.0
Acidentes
de
8
Trabalho/INSS
A
.0
9
Seconci

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL SALÁRIOS HORÁRIOS
%
Propost
o
GRUPO A - ENCARGOS
SOCIAIS BÁSICOS
A
.0
INSS - Artigo 22 Inciso I
Lei 8.212/91
1
A
FGTS - Artigo 15 Lei
.0
8030/90 e Art. 7º
Inciso III CF/88
2
A
.0
SESC - Artigo 3º Lei
8.036/90
3
A
.0
SENAC
Decreto
4
2.318/86
A
INCRA - Lei 7787 de
30/06/89
e
DL
.0
1146/70
5
A
SEBRAE - Artigo 8º Lei
8029/90 e Lei 8154 de
.0
28/12/90
6
A
Salário Educação Artigo 3º Inciso I
.0
Decreto 87.043/82
7
A
Seguro
Contra
os
.0
Acidentes
de
8
Trabalho/INSS
A
.0
9
Seconci

Subtotal Grupo A
GRUPO B - ENCARGOS QUE
RECEBEM A INCIDÊNCIA DO
GRUPO A
B
.0
1
13º salário
B
.0
2
Férias (incluindo 1/3)
B
.0
3
Auxílio enfermidade
B
.0
4
Acidente de Trabalho
B
.0
5
Faltas legais
B
.0
6
Licença paternidade
B
.0
7
Aviso prévio trabalhado
B
.0
Férias
sobre
licença
maternidade
8

Subtotal Grupo A
GRUPO B - ENCARGOS
QUE
RECEBEM
A
INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B
.0
1
13º salário
B
.0
2
Férias (incluindo 1/3)
B
.0
Repouso
semanal
3
remunerado
B
.0
4
Feriados
B
.0
5
Auxílio enfermidade
B
.0
6
Acidente de Trabalho
B
.0
7
Faltas legais
B
.0
8
Licença paternidade
B
.0
9
Aviso prévio trabalhado
B
.1
Férias sobre licença
maternidade
0

Subtotal Grupo B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO
RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Subtotal Grupo B
GRUPO C - ENCARGOS
QUE NÃO RECEBEM A
INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C
.0
1
Aviso prévio indenizado

C
.0
1

Aviso prévio indenizado
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C
.0
2
C
.0
3

Indenização adicional
Multa sobre FGTS nas
rescisões sem justa causa
Subtotal Grupo C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO
GRUPO A SOBRE O GRUPO B
Incidência dos encargos
D. do grupo"A" sobre os itens
01 do grupo "B"
Subtotal Grupo D

C
.0
2
C
.0
3

Indenização adicional
Multa sobre FGTS nas
rescisões sem justa
causa

Subtotal Grupo C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO
GRUPO A SOBRE O GRUPO
B
Incidência dos encargos
D. do grupo"A" sobre os
01 itens do grupo "B"

GRUPO E - FGTS SOBRE
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Incidência
do
FGTS
exclusivamente
sobre
E.
01 Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo D
GRUPO E - INCIDÊNCIA
SOBRE AVISO PRÉVIO
INDENIZADO
Incidência do FGTS
E. exclusivamente sobre
01 Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E
GRUPO F - INCIDÊNCIA DO
GRUPO A SOBRE LICENÇA
MATERNIDADE
Incidência do Grupo A
F.
sobre encargos da licença
01 maternidade

Subtotal Grupo E
GRUPO F - INCIDÊNCIA DO
GRUPO A SOBRE LICENÇA
MATERNIDADE
Incidência do Grupo A
F.
sobre
encargos
da
01 licença maternidade

Subtotal Grupo F
TAXA TOTAL DE ENCARGOS
SOCIAIS

Subtotal Grupo F
TAXA TOTAL DE
ENCARGOS SOCIAIS

OBS. Cada licitante poderá apresentar a Composição de Encargos Sociais no modelo disponível no
software de orçamentação da empresa e no valor utilizado na Composição dos Preços Unitários.
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ANEXO VII - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAÇÃO
A) Declaração indicando responsável técnico.
B) Declaração observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo
da habilitação (exigida somente em caso positivo).
C) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
D) Declaração de vistoria do local em que serão executados os serviços.
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ANEXO VII - A
DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no item ______ do Edital da Tomada de
Preços nº 002/2021, que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF)
nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___sob o nº __________________
é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos
serviços, objeto da licitação em apreço.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observação:
1) Emitir em papel que identifique à licitante.
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ANEXO VII - B
DECLARAÇÃO

_____________________________________________(empresa),
CNPJ
(CNPJ)
nº.
______________________, situada _____________________________________, declara sob as
penas da Lei que:
1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas
pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira;
3) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira,
durante a execução dos serviços;
4) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários
à execução do objeto;
5) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais
profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Muniz
Ferreira, e que estão aptos a participar desta licitação.
5) Que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação
dos serviços objeto deste Edital;
6) Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
7) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na
legislação pertinente.
Local e data.
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VII – C
DECLARAÇÃO

...................................................................(empresa),
inscrita
no
CNPJ
nº....................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a).....................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho
de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz.
Ressalva: (
) emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz.
(somente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VII – D

DECLARAÇÃODEVISTORIA
Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Preços nº
002/2021, que eu, __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº
______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___ sob o nº __________________ ,
representante da empresa _______________________________, estabelecida no(a)
______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da
presente declaração, compareci perante o representante da PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUNIZ FERREIRA e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da
licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.
Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços executados e a executar, bem
como de todas as implicações técnicas e financeiras para execução da Obra.
Local e data
____________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
Visto:
_______________________________________
Representante da Prefeitura

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias.
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá
apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto,
bem como das implicações técnicas e financeiras para execução da Obra, conforme
recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ......./2021 - TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA
E
A
EMPRESA
.............................................................
PARA A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
O MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Praça ACM Junior, nº
168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, por seu Prefeito Municipal
............... [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de
Identidade nº ............................. [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ......................, doravante denominado CONTRATANTE, e a
Empresa .................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº.
................, Inscrição Estadual nº. .............., com sede à ............................, neste ato
representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr.
.............................., nacionalidade, estado civil, profissão, portador de documento de
identidade nº. .............e CPF nº .................., aqui denominada CONTRATADA, com
base no Edital da Tomada de Preços nº 002/2021, disposições da Lei n°. 8.666/93 e do
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2021, resolvem celebrar o presente Contrato
de Execução de Obra, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a da Contratação de empresa para a execução
de serviços de engenharia para construção de Campo de Futebol Society com piso
de grama sintética, arquibancada, vestuário e iluminação no Município de Muniz
Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital,
partes integrantes da Tomada de Preços nº 002/2021 e na proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS CONTRATADAS
2. A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos,
partes integrantes deste Contrato.
2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos
gráficos contendo as informações técnicas relativas à execução do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
3. A referida obra situa-se no distrito do Município de Muniz Ferreira.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma
físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.
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4.1. O valor final supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como
deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à
CONTRATADA, qualquer outro pagamento, sejam quais forem os motivos invocados,
notadamente em decorrência de serviços que tenham sido refeitos, em face de erros
cometidos pela mesma, a qualquer título.
4.2. Os preços contratuais poderão ser reajustados após decorrido 01 (um) ano do mês
da data da apresentação da proposta, conforme o disposto na Lei Nº 10.192 de 14 de
fevereiro de 2001, ou legislação pertinente que venha a substituí-la ou regulamentá-la,
obedecido o estabelecido abaixo.
4.3. Para o reajustamento será adotado o Índice do Custo da Construção, apurado e
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, aplicado à seguinte fórmula:

R=

ି


ܸݔ

Onde:
R = valor da parcela de reajustamento devido
Po = índice de preço relativo ao mês da apresentação da proposta
Pi = índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido
V = valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
5. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 210 (duzentos e dez) dias corridos
contados a partir da emissão da ordem de serviço.
5.1. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem
de serviço para o início das obras.
5.2. Oferecendo a CONTRATADA, prazo inferior a 210 (duzentos e dez) dias corridos,
este prazo a vinculará como o máximo permitido para conclusão da obra, sob pena de
aplicação de multa e outras sanções cabíveis.
5.3. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser
previamente comunicado ao CONTRATANTE.
5.3.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente
dependerão de prévia e formal comunicação ao CONTRATANTE e não implicarão
nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra
ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento
de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionaisnoturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos
trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Contrato.
5.4. O prazo de garantia da obra será de ......... ( ) anos [preencher com 5 (cinco) anos
ou com o prazo proposto pela CONTRATADA, desde que superior aos 5 (cinco) anos],
contados do recebimento definitivo da obra.
5.5. O prazo previsto no item 5.2. desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde
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que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO
6. O seguro-garantia, conforme art. 6º, inciso VI da Lei nº 8.666/96, garante o fiel
cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos, será
exigido na contratação da obra objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA
7. Será exigida garantia da execução do contrato, dentre as modalidades previstas no §
1º do art. 56 da Lei 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições deste, para assegurar o
pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO,
garantia esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido,
deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Tomada de Preços nº 002/2021,
na hipótese relacionada no §2º do art. 48 da Lei 8.666/93, será exigida, para assinatura
do presente contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo
anterior e o valor da correspondente proposta.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
8. Caberá ao CONTRATANTE:
a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para
tanto formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer
serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução,
mediante orçamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e
aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade deles;
d) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pela Prefeitura Municipal ou com as especificações constantes do
Edital, em particular, do seu Anexo II;
e) autorizar a realização de serviços a serem prestados em horário distinto ao do
expediente;
f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as Especificações
constantes do Anexo II deste Edital.
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
9. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I a III do Edital da
Tomada de Preços nº 002/2021:
a) ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução da obra;
b) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
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c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
d) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;
e) arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;
f) assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços e no
caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata
comunicação escrita ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento da obra.
h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização;
i) providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra,
no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
j)

fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;

k) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma
da legislação pertinente;
l) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
m) enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO
em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço;
n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura
formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
o) fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira deste
Contrato;
p) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos
serviços e o bom andamento das atividades da CONTRATADA;
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q) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham
a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
r) responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro
de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio,
bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas
Especificações Técnicas – Anexo II;
s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos,
materiais e serviços pela Comissão fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos
acarretados por esta rejeição;
t) responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal
executados;
u) providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim,
quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a
fiscalização do CONTRATANTE julgar necessário;
v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização do CONTRATANTE, quando
solicitado;
w) responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária
para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
x) submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico
que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;
y) garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
artigo 618 do Código Civil Brasileiro;
z) manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta
Tomada de Preços ; e,
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
10. À CONTRATADA caberá, ainda:
a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o CONTRATANTE;
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b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência da Prefeitura;
c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou contingência; e
d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da execução deste Contrato.
10.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
11. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA durante a vigência do
contrato;
b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
c) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato;
1 - somente serviços constantes da planilha orçamentária poderão ser subcontratados,
sendo vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço
específico da planilha orçamentária e dispensada após a conclusão do mesmo;
2 - a listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à
FISCALIZAÇÃO, devendo essas empresas comprovar a qualificação técnica necessária
aos serviços subcontratados;
3 - após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a
dispensa da empresa.
11.1. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado cópias autenticadas ou
originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no cumprimento
de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitação pelo
CONTRATANTE:
ITEM
DOCUMENTO
1
Cópias do livro de registro;
2
Cópias das carteiras de trabalho;
3
Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou
4
contracheques com devida comprovação de recebimento pelos empregados;
5
Guia de recolhimento do INSS;
6
Guia de recolhimento do FGTS;
7
GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

-

DA

RESPONSABILIDADE

TÉCNICA

PELA

12. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA ou CAU/BA, no prazo
de 10 (dez) dias úteis contado da assinatura do contrato, a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com
a legislação vigente.
12.1. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo
formal com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame
licitatório.
12.2. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será
acompanhada e fiscalizada por Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída,
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações
pertinentes a essa atribuição, devendo:
a) promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no
Cronograma Físico-Financeiro; e
b) atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos,
para efeito de pagamento.
13.1. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão
de FISCALIZAÇÃO ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre
que essa medida se tornar necessária.
13.2. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente)
com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as
ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e
informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
a) O Diário de Obras deverá ser aberto no dia do início das obras juntamente com a
FISCALIZAÇÃO;
b) O Diário de Obras deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial,
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização.
c) Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da
CONTRATANTE.
13.3. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
13.4. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as
ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução,
devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.
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a) Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à FISCALIZAÇÃO que,
após efetuar no Diário as anotações necessárias, destacará a primeira via de cada
página, para seu controle e arquivo;
b) A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via
no próprio Diário.
13.5. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo
poderão ser aplicadas as sanções previstas no presente instrumento contratual.
13.6. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a ocorrência de evento relevante, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que
achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso
de dias improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso,
sem direito a nenhuma reivindicação.
13.7. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
13.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
da CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
14. A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à
comissão instituída pela Secretaria de Obras e Infra Estrutura, da Prefeitura Municipal
ou a servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DESPESA
15. A despesa com a execução dos serviços correrá pela dotação orçamentária:
UNIDADE: 021300
PROJETO/ATIVIDADE: 1021
ELEMENTO: 4.4.90.51.00.00
Fonte: 24
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MEDIÇÃO
16. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação
e os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por
base as especificações e os desenhos de projeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
17. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os
serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços
para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem
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bancária creditada em conta corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação
pela FISCALIZAÇÃO da medição apresentada pela CONTRATADA.
ĂͿ Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;
ďͿ As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor
período a critério da Administração, considerando-se a fabricação e os serviços
efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações, os
desenhos do projeto e o cronograma físico-financeiro;
c)Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”,
em duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o
qual ficará com uma das vias.
17.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a
comprovação do cumprimento das cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA;
b) Relação dos Empregados - RE.
17.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não
estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
17.3. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste
Contrato.
17.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou correção monetária.
17.5. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada se
encontra em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social,
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado
de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.
17.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da
data final do período de adimplemento de cada parcela.
17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I
= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644
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TX = Percentual da taxa anual = 6%.
17.8. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorrência.
CLÁUSUAL DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
18. A vigência deste Contrato será de 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, com validade após a
data de sua assinatura e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município, podendo, a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser
prorrogado, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO AMPARO LEGAL
19. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Tomada de Preços nº
002/2021, conforme previsto nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso
I, alínea b e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.
19.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho
exarado no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2021, tomando como base o
disposto no artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
20. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na
forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do
mesmo diploma legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
21. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei
n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a
apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos; e
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de
Licitações.
21.1. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão,
desde que regularmente comprovados.
21.2. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
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21.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
21.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO,
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
22. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses
da data de apresentação da proposta.
22.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do
contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da
proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do IBGE ou índice oficial que venha a substituí-lo.
22.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Meio Ambiente, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e
negociação a Prefeitura Municipal.
22.3. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
22.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
22.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I
= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

I = 0,0001644

22.6. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorrência.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
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23. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos
atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão
da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível
a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se
o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
23.1. Advertência:
a) A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações
e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a
qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;
b) A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura, a critério do Gestor
do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo,
poderá, a critério da FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência;
d) No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da
FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência;
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se
constatado atraso da obra de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o
cálculo do atraso prevista no item 24.4 e subitens desta cláusula.
23.2. Multas:
a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
1 - Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
I - A CONTRATADA executar, até o final do sétimo mês do prazo de execução do objeto,
menos de 50% (cinquenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
II -  A CONTRATADA executar, até o final do décimo mês do prazo de execução do objeto,
menos de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
III - A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do Contrato;
IV - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo
fixado para a conclusão da obra.
2 - Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado
para início dos serviços por mais de 25 (vinte e cinco) dias após a emissão da ordem de
serviço.
23.3. Além das multas previstas no item 24.2 e subitens poderão ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA
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1
2
3
4
5
6

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 900,00
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00

Tabela 2
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado;
por empregado e por ocorrência.
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços;
por empregado e por dia.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar; por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material;
por ocorrência.
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários, por empregado, por
ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorrência.
Utilizar as dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado; por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano
físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.
Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no
prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, por dia
de atraso;
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por
ocorrência.
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus funcionários; por ocorrência.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e
por ocorrência;

GRAU
01
01
03
02
03
03
03
03
04
04
06
06
01
01
01
01
01
02
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19
20
21
22

23
24

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por
este Contrato; por serviço, por dia.
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência.
Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro
responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do
trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referência; por dia.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas,
por dia e por ocorrência;

02
02
03
04

04
05

23.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execução dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela fiscalização serão aplicadas multas conforme Tabela 3. A
apuração dos atrasos será feita mensalmente.
23.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre
os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com
o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZAÇÃO;
23.4.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a
sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s)
atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo:

1

Tabela 3
MULTA
(sobre o valor previsto a ser executado no mês)
0,10%

2

0,30%

3

0,50%

4

0,70%

5

0,90%

6

1,10%

GRAU

TIPO DE ATRASO
BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE
MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
GRAVE E CONSTANTE

23.4.3.Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no
mês;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no
mês;
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c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no
mês.
23.4.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
ĂͿ Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
ďͿ Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;
ĐͿ Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.
23.4.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa,
procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA
no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado
até a medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos
períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso.
23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro
do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.
23.4.7. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de
incidência de novos atrasos.
23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, pelo não cumprimento
prazos estipulados pela Prefeitura Municipal.
23.4.9. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o
valor total do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse
limite será aplicado a sanção de inexecução parcial conforme definido no item especifico.
23.4.10. O somatório de todas as multas previstas nos itens acima citados, não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
23.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com
o Município:
23.5.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de
que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA,
por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto.
23.6. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
23.6.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada,
dentre outros casos, quando:
a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com
o Município, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução
do Contrato, sem consentimento prévio do Município;
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e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura
do Contrato;
f) apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a
execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
g) inexecução total do objeto.
23.6.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com
o Município de Muniz Ferreira ou com a União e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com a de multa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO
24. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
24.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
24.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso
XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração do CONTRATANTE; e
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
24.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
25.
Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável por
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.
25.1. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja
inconformidades significativas com relação às especificações. No caso de
inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas
em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento definitivo.
25.2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.
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25.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de serem recebida,
depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
conclusão pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
26. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Preços nº
002/2021, cuja realização decorre da autorização da Prefeita Municipal, constante do
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2021.
26.1. Serão partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Preços nº 002/2021
e a proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO
27. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no
Foro da Comarca de Nazaré, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de
Concessão em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às
quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Muniz Ferreira, xx de xx de 2021
MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA
Representante legal: [nome completo]
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
____________________
NOME:
CPF:
RG:

____________________
NOME:
CPF:
RG:
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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 095/2021, Data: 09/05/2021
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 004/2021
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria de Municipal de Saúde
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a Prestação de serviço de exames e procedimentos especializados,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, inclusive, ficando responsável
para realização nos distritos nas unidades de Saúde 24 horas (exames laboratoriais), incluindo o
fornecimento de todos os itens necessários para a coleta, processamento dos exames, emissão dos
laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as normas do SUS (Sistema
Único de Saúde) para atender a demanda do município de Muniz Ferreira.
VII. LOCAL DA ENTREGA
Os itens deverão ser entregues no Endereço indicado na Autorização de Fornecimento, conforme
consta especificado no Edital e Anexos.
VII. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelado
VIII. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA 06/04/2021
HORÁRIO: 14h00min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia.
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Muniz Ferreira,
consignadas nas Dotações constantes da Minuta Contratual.
X. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12(DOZE) MESES
XI. REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei nº
6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, Decreto
Municipal nº 178, de 18/08/2009 e nº 039, de 26/01/2017 e alterações pertinentes.
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pela Pregoeira e sua
equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor
de Licitações, Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, pelo email: munizferreiralicita@gmail.com ou pelo telfax (075) 3663-2113
PREGOEIRA RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: Carine Barbosa Sampaio - Portaria Nº.001/2021 de
04 de janeiro de 2021
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TIPO: Menor Preço Global por lote

INTERESSADO: Secretaria de Saúde
LOCAL DA REUNIÃO: Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia.
1. DO OBJETO
1.1.

O presente Pregão tem por objeto a Prestação de serviço de exames e procedimentos
especializados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde,
inclusive, ficando responsável para realização nos distritos nas unidades de Saúde 24
horas (exames laboratoriais), incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para
a coleta, processamento dos exames, emissão dos laudos, mão-de-obra e todos os
materiais de consumos de acordo com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde) para
atender a demanda do município de Muniz Ferreira

1.2 Integram este Edital todos os seus Anexos.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos, arcando os licitantes
com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas.
2.2. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação pessoas físicas e jurídicas,
que se enquadre em qualquer das seguintes situações:
2.2.1. Não estejam credenciadas, na forma do Capítulo 3 deste Edital;
2.2.2. Encontrem-se sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, bem como as estrangeiras que não funcionem
no país;
2.2.3. Tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, ou que estejam cumprindo sanção de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar.
2.2.4. Constituídas sob qualquer modalidade de consórcio.
2.2.5. Possuam qualquer servidor da COPEL entre seus dirigentes, gerentes, sócios,
responsáveis técnicos ou empregados.
2.3. A simples participação no presente processo licitatório importa total, irrestrita e irretratável
submissão dos proponentes às condições deste Edital.
2.4. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham
índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.
2.5 Não serão aceitos documentos apresentados em papel térmico para fac-símile.
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3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1. O credenciamento será iniciado com no horário designado para a sessão de abertura e é
condição obrigatória para a formulação de lances e para a prática de todos os atos neste Pregão,
conforme prevê o artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/02.
3.2. Até a abertura da sessão, os representantes deverão se apresentar para credenciamento
junto a Pregoeira por um representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade
ou outro documento equivalente com fé pública.
3.3. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
3.3.1. instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida,
com poderes especiais para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos
pertinentes ao certame, nos moldes do Anexo III, alínea “A” deste Edital (Termo de
Credenciamento); e,
3.3.2. cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, exceto se o representante
apresentar procuração pública.
3.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é
suficiente a apresentação de cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
3.5. As decisões pertinentes ao credenciamento serão de competência da Pregoeira, que as
motivará na ata, imediatamente após a abertura da sessão. Cabe recurso contra estas decisões
na forma do art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02, e seu acolhimento implicarão na
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
4. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e de
documentos de habilitação será pública, dirigida por Pregoeiro, na data, hora e local definidos
no preâmbulo deste Edital ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver
expediente nessa data.
4.2. Depois de declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos
proponentes, e os interessados ou seus representantes presentes deverão entregar:
4.2.1 – declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
4.2.2 – envelopes nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e nº 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”,
em envelopes lacrados e rubricados no fecho.
4.3. Não será permitida a entrega de apenas 01 (um) envelope, nem será admitido que uma
mesma pessoa represente mais de uma licitante.
4.4. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de interessada retardatária, a não
ser como ouvinte.
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4.5. Caso não apresente documento de titularidade ou credenciamento ou até mesmo a
desconformidade desses impedirá a empresa de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes de proposta ou documentação relativos a este pregão presencial, mantidos, com isto,
o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração
do menor preço.
4.6. Em seguida, a Pregoeira procederá à abertura dos envelopes de propostas de preço das
licitantes credenciadas e examinará sua conformidade com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório.
4.7. As propostas de preços que atenderem aos requisitos do edital, no exame de conformidade,
serão selecionadas para a fase subseqüente.
4.8 A Pregoeira identificará a proposta de menor preço global, bem como as que apresentarem
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, para fazerem lances verbais e sucessivos, até
a proclamação da vencedora.
4.9. Havendo mais de uma proposta selecionada, a Pregoeira passará à fase de lances,
observando-se o seguinte:
4.9.1 - os lances deverão ser distintos, sucessivos e decrescentes;
4.9.2 - a Pregoeira poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo mínimo entre os lances;
4.9.3 - necessitando o credenciado de consulta à empresa, a Pregoeira decidirá a respeito;
4.9.4 - o uso de telefone celular e outros aparelhos de comunicação para consulta terão tempo
limitado de uso e é de exclusiva responsabilidade e ônus dos licitantes.
4.10 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio, em ato público.
4.10.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.
4.10.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
4.10.3 Ocorrendo empate, real ou ficto, entre microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas e empresas comuns proceder-se-á da seguinte forma:
4.10.3.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação
em que, caso apresente proposta de preço inferior, será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
4.10.3.2 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no item 4.11 deste
Edital, serão realizadas sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
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4.10.3.3 - não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 4.12.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese item 4.11 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
4.10.3.4 - na hipótese da não-contratação de microempresa, empresa de pequeno porte e
cooperativa beneficiada por critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
4.11. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecermos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até a proclamação da vencedora.
4.12. Não havendo mais nenhuma licitante disposta a ofertar lance, e sendo a primeiro colocado
uma licitante não caracterizada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e as
subseqüentes licitantes caracterizadas como tal, e sendo o preço destas iguais ou até 5% (cinco
por cento) superior ao daquela, conceder-se há Direito de Preferência da seguinte forma:
4.12.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5
(cinco) minutos, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
4.12.2 - não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese indicada
neste item, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
4.12.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
4.12.4 - a ausência de representante da microempresa ou empresa de pequeno porte na sessão
implica na preclusão do Direito de Preferência.
4.13. Após a Pregoeira declarar aberta a sessão, não serão admitidos pedidos de desistência,
retificação de preços ou de lances ofertados ou de quaisquer outras condições oferecidas,
somente se materiais, esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
4.14. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá a
Pregoeira decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
4.15. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
4.16. No curso da análise, verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital,a Pregoeira
declarará o licitante vencedor. Caso seja verificado o descumprimento de qualquer requisito, a
proposta será desclassificada.
4.17. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá à abertura do
envelope nº 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital em face dos
documentos apresentados.
4.17.1 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos
indicados no item 6.3, incisos VI, VII, VIII, IX, XI e XII deste Edital, ainda que os mesmos
veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.
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4.17.2 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem
4.16.1 deste Edital deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito
à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
4.17.3 - A comprovação de que trata o subitem 4.16.2 deste Edital deverá ser efetuada mediante
a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de
negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da COPEL.
4.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
4.19. Nas situações previstas em lei,a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente
para que seja obtido preço melhor.
4.20. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada de todas as ocorrências que interessarem ao
certame e que será lida no local da reunião e assinada pela Pregoeiro, pela equipe de apoio e
pelos licitantes presentes.
5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
5.1. O envelope nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”, sob pena de desclassificação, deverá ser
apresentado lacrado e rubricado no fecho, indicando em sua parte externa a razão social da
empresa e o número deste pregão, conforme referido no subitem 4.2.2 deste Edital.
5.2 A Proposta de Preços deverá:
5.2.1 ser datilografada ou impressa no idioma português do Brasil, e apresentada sem
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em 02 (duas) vias, numeradas
e rubricadas e a última folha assinada pelo representante legal da licitante;
5.2.2 conter nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do
Distrito Federal, telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail), e nome do Banco, e números da
agência bancária e da conta-corrente;
5.2.3 - conter preços unitário, mensal e total, em moeda nacional, até duas casas decimais após
a vírgula, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de divergência entre os valores, a
indicação por extenso, na forma do Termo de Referência - Anexo I deste Edital;
5.2.4 - conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua entrega.
5.2.5. - conter declaração expressa de que o preço proposto é definitivo e nele estão inclusos
todos os tributos, embalagens, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
emolumentos e quaisquer despesas operacionais, despesas e obrigações financeiras de qualquer
natureza, fretes, seguro, etc., e quaisquer outras despesas, inclusive lucro, que incidam ou
venham
a incidir sobre o objeto desta licitação.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a
sanar evidentes erros formais, nem serão admitidas alegações de enganos, erros ou distrações
na elaboração das propostas de preços, como justificativas de solicitação de quaisquer
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acréscimos, de re-equilíbrio econômico-financeiro
ressarcimentos de qualquer natureza.

do

contrato,

de

indenizações

ou

5.4. A cotação apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento, será de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
5.5. Cada licitante poderá apresentar somente uma proposta, não sendo admitidas propostas
alternativas.
5.6. Caso o prazo de que trata o subitem 5.2.4 não esteja expressamente indicado na proposta,
o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
6. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se
houver, devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em
exercício;
d) 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.
6.1.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
b) Alvará de Licença e Funcionamento;
c) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com
o objeto contratual;
d - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita
Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na
Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com
efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea
“a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei,
devidamente comprovadas documentalmente pela licitante ambas sanada com a apresentação
da “CERTIDÃO CONJUNTA”
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e - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da
Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s)
equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão
de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e
da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou
outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma
da lei;
g - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
h – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (conforme Lei
nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2º da CLT
6.1.3 Qualificação Técnica
A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Certificado atualizado de registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia, e,
também, no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, se a direção técnica do
laboratório for exercida por médico;

E
Atestado de experiência de execução de serviço de saúde nas modalidades que
ofertar para contratação, emitido por órgão oficial e/ou entidade pública delegatória ou
contratante do serviço, onde conste o serviço envolvido e o tempo de prestação;
F

Alvará sanitário atualizado (Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual);

G
Declaração devidamente lavrada pelos sócios e diretores asseverando que não estão
impedidos de transacionar com a administração pública e qualquer de seus órgãos
descentralizados e que não estão ocupando cargo, emprego ou função de chefia,
assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde/ Muniz Ferreira, nos
termos do §4°do Art. 26 da Lei n°8080/90 e que não sejam servidores públicos ou agentes
políticos, ressalvadas ashipóteses prevista sem Lei;
H
Comprovação da empresa de possuírem seu quadro permanente na data da
licitação, profissional de nível superior, detentor de certificado de especialização para os
serviços ofertados;
I
Comprovação e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequado e disponível para realização do objeto da licitação, baseados na regulamentação
da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Compromisso formal na formado Anexo II, de disponibilidade de recursos humanos e materiais
para início de prestação de serviços no prazo definido no contrato.
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6.1.3.1 Em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do
disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o
caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
constante do Anexo deste Edital.
6.1.3.2 Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
6.1.3.3 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 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.
6.1.3.4 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo
alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.1.3.5 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
OBS: Antes da contratação um representante da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, fará
uma visita às instalações da empresa.
6.2. Qualificação Econômica Financeira
Qualificação Econômica
Financeira
6.2.1 A
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada

mediante

a

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação financeira da empresa,
sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto
Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas das
páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração de
Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e encerramento, comprobatório do registro
na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em
jornal, na forma da Lei Federal acompanhado do termo de Abertura e Encerramento. As
cópias poderão ser autenticadas pela CPL (até as 14h00min do dia anterior a data do
certame) ou em Cartório.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo
cartório distribuidor (Fórum) e/ou internet, há menos de 30 (trinta) dias da data designada
no preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas;
c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade,
atestando a boa situação financeira:
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de
qualificação econômica.
e) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser extraída do
balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado e assinado por
profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal
da empresa
7. DO JULGAMENTO
7.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global, atendidas as
condições estabelecidas neste pregão.
7.2. A Pregoeira poderá, se necessário, suspender a sessão para realizar diligências a setores
técnico, interno e externo, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das
especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessão
licitatória.
7.3. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos
neste edital e serão desclassificadas as que estiverem em desacordo.
Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários, simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, nem serão levadas em consideração vantagens não previstas no Edital.
7.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços excessivos ou manifestamente
inexeqüíveis, considerando-se excessivos aqueles que estiverem incompatíveis com os praticados
no mercado e manifestamente inexeqüíveis os que não demonstrarem sua viabilidade.
7.6. A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar
da fase de lances verbais.
7.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá fixar às licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
7.8. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.
7.9. A Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e ao valor, da primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito.
7.10. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo
licitante que a tiver formulado.
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8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital e caso não haja interposição
de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto à licitante vencedora, com a posterior homologação
do resultado pelo Ordenador de Despesa.
8.2. Para fins de homologação, a(s) adjudicatária(s) fica(m) obrigada(s) a apresentar, na ala de
reunião da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP
44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia., proposta adequada ao preço ofertado no lance final até o
término do expediente do dia seguinte a esta sessão.
8.3 O resultado final do pregão será publicado na imprensa oficial e os autos serão enviados ao
Ordenador de Despesa para homologação da licitação.
9. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. O objeto desta licitação deverá ser executado na Prefeitura Municipal, localizada Praça ACM
Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, em conformidade com o
Anexo I deste Edital, correndo por conta da contratada as despesas de transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
10.1 O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no item 9.1.
10.2 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), do servidor da Contratante
responsável pelo recebimento.
10.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:
10.3.1 se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
10.3.1.1 na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 01 (um) dias, contados da notificação por
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;
10.3.2 se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
10.3.2.1 na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 3 (três) horas, contados da notificação por
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.
10.4 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo
servidor responsável.
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11. DAS PENALIDADES
11.1 A licitante que convocada dentro do prazo de validade sua proposta não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado, e no Cadastro de Fornecedores do Governo do Distrito Federal, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital.
11.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto n° 3.555/00, a
adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades, cumulativamente ou não:
11.2.1 - ADVERTÊNCIA;
11.2.2 - MULTA de:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parcela não cumprida, no caso de
atraso, limitado a 30 (trinta) dias;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da contratação, quando ocorrer recusa
injustificada em assinar o termo do contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
c) 15,0% (quinze por cento) sobre o valor contratado depois de decorridos 30 (trinta) dias de
atraso, caracterizando-se, portanto, o descumprimento da obrigação assumida;
11.2.3 - SUSPENSÃO temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo prazo de até dois anos;
11.2.4 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
11.3 Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado
da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de
crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como
Dívida Ativa do Distrito Federal e cobrado judicialmente;
12. DOS RECURSOS
12.1 Declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer e será registrada em Ata a síntese das razões do recurso.
Será concedido ao(s) recorrente(s) o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do(s)
recurso(s). As demais licitantes disporão do prazo de até 03 (três) dias, contados do término do
prazo da(s) recorrente(s), para, querendo, apresentar suas contra razões.
12.2 As razões recursais escritas e as contra-razões aos recursos deverão ser entregues na sala
de reunião da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP
44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia., onde os autos do processo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Muniz Ferreira







Sexta-feira
19 de Março de 2021
79 - Ano IX - Nº 1226

Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157/0001-40
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

12.3 O recurso contra decisão da Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
12.4 No caso de interposição de recurso caberá a Pregoeira receber, examinar e instruir os
recursos e deverá:
12.4.1. Rever sua decisão fundamentadamente; ou,
12.4.2. Prestar suas informações e submeter o assunto à decisão aos Ordenadores de Despesa,
que poderão dar ou negar provimento ao recurso.
12.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.6 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes durante a realização da sessão,
importará na decadência do direito de interpor recurso, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto à
vencedora.
12.7 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, os
Ordenadores de Despesa procederão à homologação deste pregão, bem como a adjudicação dos
itens objeto de recurso.
13. DO CONTRATO
13.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, quando a
adjudicatária será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes e neste Edital.
13.2. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
intimação da adjudicatária, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
13.3. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
13.4. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e
de seus eventuais termos aditiva nos órgãos da imprensa oficial.
13.5. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no art. 78, com os desdobramentos
dos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
14. DO PAGAMENTO
14.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:
I – Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade
Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91);
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
14.2. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil da apresentação da nota
fiscal/fatura devidamente atestada.
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14.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
14.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e
II – se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
15.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão deste pregão, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o respectivo ato convocatório,
cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição em 24 horas.
15.2. As petições deverão ser formuladas por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data da
abertura da licitação, por carta ou fac-símile, no seguinte endereço Praça ACM Junior, nº 168,
Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia., telefone: (75) 3663-2113 de segunda a sextafeira, das 09h30min às 12h00min horas. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos
apenas por escrito, se possível pelas mesmas vias, ressalvado que a Pregoeira dará
conhecimento das consultas às demais licitantes.
15.3. Caso a impugnação seja acolhida, será designada nova data para a realização do certame.
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1 As despesas decorrentes do presente procedimento licitatórios correrão à conta de dotação
orçamentária própria órgão 0309; Atividade: 1017/2018/2054 Elemento de Despesa 3.3.90.39
Fonte: 02/ 14
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Toda comunicação oficial se dará por e-mail, fax ou publicação na imprensa oficial.
17.2. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública.
17.3. Fica reservado à Prefeitura municipal o direito de revogar a presente licitação por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado conforme art. 49 da Lei nº 8.666/93.
17.4. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmo condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial,
conforme art. 65, §§ 1º, 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93.
17.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para
mais ou para menos, conforme o caso (Lei nº 8.666/93, art. 65, § 5º).
17.6. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital, será o da circunscrição judiciária
especial desse município, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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17.7. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Pregoeiro no endereço
mencionado no preâmbulo.
17.8. Este edital poderá ser adquirido na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, nos
dias de expediente, de 09h30min às 12h00minh.
17.9. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou
apresentação de documentos relativos a esta licitação.
17.10. As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, facultando-se a Pregoeira relevar erros meramente
formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação
do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento das propostas e o ato
não acarrete violação aos princípios básicos da licitação.
Muniz Ferreira, 17 de março de 2021

Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL – 004/2021
ANEXO I
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº. 004/2021, estamos
apresentando proposta para Prestação de serviço de exames e procedimentos especializados,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, inclusive, ficando responsável
para realização nos distritos nas unidades de Saúde 24 horas (exames laboratoriais), incluindo o
fornecimento de todos os itens necessários para a coleta, processamento dos exames, emissão
dos laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as normas do SUS
(Sistema Único de Saúde) para atender a demanda do município de Muniz Ferreira. Conforme
especificações e quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93.
declarando expressamente, que:
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor
unitário e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação das marcas
dos produtos, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e
seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindose, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do
contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente
habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e
autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com
esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega;
- observaremos o prazo de entrega conforme edital, a contar da data de recebimento do pedido
de fornecimento.
Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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TERMO DE REFERENCIA
OBJETO
O presente Pregão tem por objeto a Prestação de serviço de exames e procedimentos
especializados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, inclusive,
ficando responsável para realização nos distritos nas unidades de Saúde 24 horas (exames
laboratoriais), incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta,
processamento dos exames, emissão dos laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos
de acordo com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender a demanda do
município de Muniz Ferreira
JUSTIFICATIVA:
Diante da importância do apoio diagnóstico na rede de atenção à saúde, com vistas à melhoria
da qualidade e resolutividade laboratorial em favor do usuário, ao menor custo possível, e
considerando a obrigatoriedade desse órgão de oferecer o serviço de apoio diagnóstico, capaz de
atender de forma adequada às necessidades da população, de acordo com dos limites
orçamentários e financeiros do município, considerando ainda a ausência de laboratório próprio
e insuficiência de oferta dos serviços pactuados, faz-se necessária Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas,
incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta, processamento dos
exames, emissão dos laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo com as
normas do SUS para atender a demanda do município de Muniz Ferreira, remunerados com o
menor percentual de acréscimo estimado sobre valores constantes na tabela SUS
LOTE Nº 01

ITEM

DESCRIÇÃO

1

DOSAGEM DE AMILASE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

QUNT

VALOR
ESTIMADO
TOTAL

VALOR
ESTIMADO UNT

300

R$

2,21

R$

663,00

DOSAGEM DE ÁCIDO URICO
DOSAGEM
DE
BILIRRUBINA
TOTAL E FRAÇÕES
DOSAGEM DE CÁLCIO

1000

R$

1,85

R$

1.850,00

R$

2,01

R$

603,00

300

R$

1,84

R$

552,00

DOSAGEM DE CLORETO
DOSAGEM, DE COLESTEROL
HDL
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL
DOSAGEM
DE
COLESTEROL
TOTAL

300

R$

1,89

R$

566,00

R$

3,01

R$

2.109,33

R$

3,51

R$

2.457,00

R$

1,85

R$

1.850,00

R$

1,85

R$

1.850,00

R$

4,42

R$

442,00

R$

3,51

R$

1.053,00

DOSAGEM DE CREATININA
DOSAGEM
DE
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO

300

700
700
1000
1000
100
300
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13

DOSAGEM
DE
FOSFATASE
ALCALINA
DOSAGEM DE FÓSFORO

14
15

12

300

R$

2,01

R$

603,00

300

R$

1,95

R$

586,00

DOSAGEM DE GLICEMIA

1000

R$

1,47

R$

1.466,67

DOSAGEM DE MAGNÉSIO

300

R$

2,01

R$

602,00

16

DOSAGEM DE MUCOPROTEÍNAS

300

R$

2,01

R$

603,00

17

DOSAGEM DE POTASSIO
DOSAGEM DE PROTEINAS
FRAÇÕES
DOSAGEM DE SÓDIO

100

R$

2,88

R$

288,00

R$

1,85

R$

555,00

R$

2,77

R$

277,00

R$

3,67

R$

1.102,00

R$

2,01

R$

1.005,00

18
19

E

300
100

20

DOSAGEM
DE
GAMAGLUTAMILTRANSFERASE (GGT)

300

21

DOSAGEM DE TRANSAMINASE
GLUTAMICO-OXALACETICA
(TGO)

500

22

DOSAGEM DE TRANSAMINASE
GLUTAMICO - PIRUVICA (TGP)

500

R$

2,01

R$

1.005,00

23

DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS

1000

R$

3,51

R$

3.510,00

24

DOSAGEM DE UREIA

1000

R$

1,85

R$

1.850,00

25

DOSAGEM DE VITAMINA B12

50

R$

15,24

R$

762,00

26

DOSAGEM DE VITAMINA "D" 25
HIDROXI (Vitamina D3)

50

R$

11,39

R$

569,33

27

EXAMES
DE
HEMÓSTASE,
HEMATOLÓGICOS
E
IMUNOHEMATOLÓGICOS
PESQUISA DE CELULAS LE

28

CONTAGEM DE PLAQUETA

29

CONTAGEM DE RETICULOCITOS
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE
COAGULAÇÃO

Item

30
31

DETERMINAÇAO DO TEMPO DE
SANGRAMENTO - DUKE

300

R$

4,11

R$

1.233,00

2000

R$

2,73

R$

5.460,00

300

R$

2,73

R$

819,00

300

R$

2,73

R$

819,00

300

R$

2,73

R$

819,00

50

R$

6,87

R$

343,33

50

R$

6,76

R$

337,83

50

R$

6,21

R$

310,50

300

R$

2,73

R$

819,00

36

DETERMINAÇAO DO TEMPO DE
TROMBINA
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE
TROMBOPLASTINA
PARCIAL
ATIVA
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E
ATIVIDADE DA PROTROMBINA
(TAP)
DETERMINAÇÃO
DE
VELOCIDADE
DE
HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
HEMOGRAMA COMPLETO

2000

R$

4,11

R$

8.220,00

37

LEUCOGRAMA

300

R$

2,73

R$

819,00

38

ERITROGRAMA

300

R$

2,73

R$

819,00

32
33
34
35
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39

PROVA DO LAÇO

40

DETERMINAÇÃO
DIRETA
RESERVA D GRUPO ABO

41

PESQUISA DE FATOR RH

Item

EXAMES IMUNOLÓGICOS

300

R$

2,73

R$

819,00

500

R$

1,37

R$

685,00

500

R$

1,37

R$

685,00

E

42

PESQUISA
DE
ANTICORPOS
ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)

300

R$

2,83

R$

849,00

43

DETERMINAÇÃO
REUMATOIDE

300

R$

2,83

R$

849,00

44

DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA
DE PROTEÍNA CREATIVA

300

R$

4,42

R$

1.327,00

45

PESQUISA
DE
ANTICORPOS
ANTITRYPANOSOMA CRUZI

300

R$

9,25

R$

2.775,00

46

TESTE
DE
VDRL
DETECÇÃO DE SÍFLIS

300

R$

2,83

R$

849,00

47

PESQUISA DE ANTÍGENO DO
VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG)

100

R$

18,55

R$

1.855,00

100

R$

18,55

R$

1.855,00

R$

18,55

R$

1.855,00

R$

16,42

R$

1.642,00

R$

17,16

R$

1.716,00

R$

17,16

R$

1.716,00

R$

16,84

R$

1.684,00

R$

16,84

R$

1.684,00

R$

1,65

R$

3.300,00

R$

1,65

R$

3.300,00

R$

2,82

R$

282,00

R$

3,70

R$

7.400,00

R$

14,12

R$

706,00

R$

7,85

R$

2.355,00

48
49
50
51
52
53
54
Item
55
56
57
Item
58
59
60

DE

FATOR

PARA

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI
HBC
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI
HCV
DOSAGEM
DE
ANTIGENO
PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)
PESQUISA
ANTICORPOS
IGM
RUBEOLA
PESQUISA
ANTICORPOS
IGG
RUBEOLA
PESQUISA
ANTICORPOS
IGM
TOXOPLASMOSE
PESQUISA
ANTICORPOS
IGG
TOXOPLASMOSE
EXAMES COPROLÓGICOS
PESQUISA DE OVOS E CISTO DE
PARASITAS
PESQUISA DE LARVA NAS FEZES
PESQUISA DE SANGUE OCULTO
NAS FEZES
EXAMES
HORMONAIS
E
UROANÁLISES
ANALISE
DE
CARACTERES
FISICOS,
ELEMENTOS
E
SEDIMENTO DA URINA
DOSAGEM
DE
ADRENOCORTICOTROFICO
(ACTH)
DOSAGEM DE GONADOTROFINA
CORIONICA
HUMANA
(HCG,
BETA HCG)

100
100
100
100
100
100

2000
2000
100

2000
50

300
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DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA
(T3)
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)

100
100

R$

8,71

R$

871,00

R$

8,76

R$

876,00

R$

8,96

R$

896,00

DOSAGEM
DE
HORMÔNIO
TIREOESTIMULANTE (TSH)

100

DOSAGEM
DO
LUTEINIZANTE (LH)
DOSAGEM DO FSH

100

R$

8,97

R$

897,00

100

R$

7,89

R$

789,00

HORMONIO

DOSAGEM DE ESTRADIOL

100

R$

10,15

R$

1.015,00

67

DOSAGEM DA PROGESTERONA

100

R$

10,22

R$

1.022,00

68

DOSAGEM DA PROLACTINA
DOSAGEM DA TESTOSTERONA
TOTAL

100

R$

10,15

R$

1.015,00

100

R$

10,43

69

R$
R$

1.043,00
98.210,00

Valor total
Valor por extenso
Validade da Proposta
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pelo(a)
CONTRATADO(A), conforme oferta de serviços apresentada para Licitação, com
Alvará Sanitário de Funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde,
sob o nº
e sob a responsabilidade técnica do Dr.(a)
,
registrado noConselho Regional de
sob o nº
.
  A eventual mudança de endereço do(a) CONTRATADO(A) e a mudança do
Técnico Responsável deverá ser imediatamente comunicada ao CONTRATANTE, que
poderá rever as condições deste contrato.
  Os serviços operacionalizados pelo(a) CONTRATADO(A) deverão atender às
necessidades do(a) CONTRATANTE, que encaminhará os usuários do SUS/Muniz
Ferreira - Bahia, em consonância com as Planilhas de Programação de Compra de
Serviços do contrato e obedecerá ao seguinte fluxo:

D a coleta de rotina será feita, diária e preferencialmente, nas Unidades de
Saúde doMunicípio, às expensas da CONTRATADA;
E  a coleta de urgência/emergência poderá ser realizada na sede da
CONTRATADA ou por profissionais da Rede Municipal de Saúde, com materiais
fornecidos pela CONTRATADA, devendo garantir o recebimento dos exames a
qualquer dia. Nesses casos, o material será transportado às expensas da
Municipalidade;
E  para realização de exames específicos, a rede de serviços municipal de
saúde encaminhará o paciente ao Laboratório, segundo normas expedidas pelo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Março de 2021
87 - Ano IX - Nº 1226

Muniz Ferreira







Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157/0001-40
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

CONTRATANTE;

F  a CONTRATANTE estabelecerá normas para definir o fluxo de
atendimento, sua comprovação, a realização de exames subsequentes, outros
procedimentos necessários ao ágil relacionamento com o(a) CONTRATADO(A) e a
satisfação do usuário do SUS/Muniz Ferreira-Bahia.
DAS NORMAS GERAIS



Os
serviços
ora
contratados
serão
prestados
diretamente
pelo(a)CONTRATADO(A) ou, no caso de pessoa jurídica,
por profissionais do estabelecimento.

 Consideram-se profissionais do estabelecimento contratado:
D o membro do seu corpo clínico e profissionais;
E o profissional que tenha vínculo de emprego com o(a) CONTRATADO(A);
F o profissional autônomo que presta serviço ao(a) CONTRATADO(A);
G  o profissional que, não estando incluído nas categorias referidas nos itens
a, b e c,é admitido pelo(a) CONTRATADO(A) nas suas instalações para prestar
serviços.

 Equipara-se ao profissional autônomo definido nos itens c e d, a empresa,
o grupo, a sociedade, a cooperativa ou o conglomerado de profissionais que exerçam
atividade na área de saúde.
  O(A) CONTRATADO(A) sujeitar-se-á a fiscalização por parte do Município
quanto a aferição da qualidade e eficiência dos serviços executados, devendo atender
a todos os pedidos de informação que se fizerem necessários.
  A fiscalização de que trata o item anterior, será exercida pela Secretaria
Municipal de Saúde, através de órgão de Controle e Avaliação, bem como emanará
da mesma, todas as instruções sobre procedimentos a serem adotados para
cumprimento do serviço contratado.
  Sem

prejuízo

do

acompanhamento

da

fiscalização

e

da

normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto
deste contrato, as partes reconhecem a prerrogativa de controle e autoridade normativa
genérica da Direção Nacional do SUS decorrente da Lei Orgânica da Saúde.

  O Conselho Municipal de Saúde, no exercício do seu poder de fiscalização,
controle e avaliação das ações, terá pleno acesso ao serviço contratado.
  É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) CONTRATADO(A) a
utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, cujo ônus e obrigações em
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
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DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)
A CONTRATADA se obriga, além das responsabilidades constantes do Termo
de Referência que faz parte do Edital de licitação e deste Contrato,
independentemente de transcrição, a:
1) Realizar os serviços e/ou procedimentos nas quantidades e especificações
previstas na Planilha de Programação de Serviços e nos prazos determinados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
2) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que vier a
causar ao SUS/SMS-Muniz Ferreira -Bahia, ao usuário deste e/ou terceiro na
execução dos serviços contratados.
3) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários,
taxas, impostos que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à
execução do serviço, bem como preveni-los quanto aos riscos inerentes à atividade.
4) Afixar aviso, em local visível, de sua condição de integrante do SUS e da
gratuidade dos serviços prestados nessa condição.
5) Informar à Secretaria Municipal de Saúde eventual alteração de sua razão
social, de seu controle acionário, ou mudança de diretoria ou de seu estatuto,
enviando cópia autenticada dos documentos pertinentes.
6) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados.
7) Permitir o acesso dos supervisores e auditores do SUS/SMS para
supervisionar e acompanhar a execução dos serviços de saúde e do termo de
contrato celebrado.
8) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas.
9) Colocar à disposição da Central de Marcação, todas os procedimentos
especializados contratados.
10) Atender o paciente do SUS com dignidade e respeito e de modo universal
e igualitário.
11) Obriga-se a atender todos os encaminhamentos feitos pela Central de
Marcação.
12) Encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde o resultado do exame no
prazo máximo de 72(setenta e duas horas) horas, salvo casos de emergência e
exames que exijam prazo maior para sua execução, onde a Secretaria irá fixar o
prazo para retorno.
13) Promover a coleta e execução dos procedimentos dos pacientes
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde no Município ou na sua sede.
14) Prevenir os riscos inerentes a sua atividade.
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15) Manter arquivo das fichas de atendimento e resultado dos exames por,
no mínimo 05 (cinco) anos, sem prejuízo das regras gerais de controle e avaliação
referentes à comprovação de prestação de serviços, ressalvados os prazos
diferenciados previstos em Lei.
16) Apresentar ao a SMS/SUS/ Muniz Ferreira, sempre que solicitado,
comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais.
17) garantir que, caso a Secretaria de Saúde necessite de exames que não
constam das tabelas SIA/SUS e da Resolução nº 493/2008, do Conselho Federal de
Farmácia, sejam os mesmos realizados com preços definidos pela Secretaria de
Saúde, em concordância com a CONTRATADA, antes do envio das amostras.
18) Garantir que o material biológico será coletado por profissionais
devidamente trajados com identificação da CONTRATADA, em Unidades de Saúde,
conforme determinado pela CONTRATANTE, e inclusive em residência de munícipe,
quando por recomendação médica.
19) É de responsabilidade da CONTRATADA todo o fornecimento de
materiais e insumos para a realização da coleta do material biológico, bem como o
transporte, até a sede onde serão realizados os exames.
19.1. Para realização de exames específicos, a rede de serviços municipal de
saúde
encaminhará o paciente ao Laboratório, segundo normas expedidas pelo
CONTRATANTE, o que ocorrerá dentro do horário de expediente regular da
Contratada.
20) Receber, diariamente, os materiais que em razão da urgência do exame,
sejam coletados por profissionais da Rede Municipal nas Unidades Básicas de Saúde
e transportados pela Municipalidade, de segunda a segunda, devendo nesse caso ser
entregue a qualquer hora no laboratório contratado.
21)
Garantir a execução dos serviços nos prazos previstos no Edital da
licitação, admitindo-se como prazo máximo admitido para a liberação dos
resultados igual a 72 (setenta e duas) horas para os exames de rotina de análises
clinicas, exceto para os exames de urgência/ emergência, e 10 (dez) dias para os
exames bacteriológicos e especializados, que deverão ser disponibilizados com o
menor prazo possível, respeitado o prazo mínimo para sua execução.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO(A) CONTRATADO (A)
1) O(A) CONTRATADO(A) é responsável pela indenização de dano causado ao
paciente, aos Órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou
omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus
empregados, profissionais ou prepostos.
2) A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos
Órgãos competentes não exclui nem reduz a responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A).
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3) A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de
danos causados por defeitos relativos a prestação de serviços nos estritos termos do
art. 14 da Lei nº 8.078/90.
DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

 Para o cumprimento do objeto deste contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:
D Orientar o(a) CONTRATADO(A) quanto a execução dos serviços;
E Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
F  Fiscalizar permanentemente as instalações do (a) CONTRATADO (A),
verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na
ocasião da assinatura deste contrato;

G  Fazer os encaminhamentos dos usuários do SUS/Muniz Ferreira-Bahia,
através da Central de Marcação, com exceção da procura direta, que ocorrerá apenas
nos serviços de urgência e emergência, após autorização da Contratante;
DO PREÇO

  O CONTRATANTE pagará mensalmente ao(a) CONTRTADO(A), pelos
serviços efetivamente prestados, os valores unitários de cada procedimento,
conforme proposta de preço.
  O valor do presente contrato é estimado em R$
,
mensais,
tomando-se por base a média mensal dos procedimentos dimensionados nos termos
da Planilha de Programação de Compra, integrante deste, cujo valor estima-se em R$
, .
  O valor estimado no item anterior não implica em previsão de crédito em
favor do(a) CONTRATADO(A), que somente fará jus aos valores correspondentes aos
serviços autorizados pelo CONTRATANTE e efetivamente prestados.
DA REVISÃO DO PREÇO E DAS ALTERAÇÕES

  Os valores estipulados neste contrato serão revistos na mesma proporção,
índices e época dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, garantido sempre
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da Lei nº
8.080/90 e nos termos da Lei nº 8.666/93.
 Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na
forma da legislação referente às licitações e contratos administrativos, com exceção
do disposto no item anterior.
DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:
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D  O(A) CONTRATADO(A) apresentará mensalmente a fatura dos
procedimentos realizados, acompanhada das requisições autorizadas pela
SMS/SUS- Muniz Ferreira-BA e de relação de pacientes atendidos, com respectivos
exames realizados, conforme cronograma a ser fornecido pelo Órgão de Controle e
Avaliação;
E  Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos
prazos de pagamento, será entregue ao(a) CONTRATADO(A) recibo, assinado ou
rubricado por servidor do CONTRATANTE, com aposição do respectivo carimbo
funcional;
As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas ao
(a) CONTRATADO (A) para as correções cabíveis, devendo ser reapresentadas no
mês subsequente àquele que ocorreu a devolução, acompanhado do
correspondente documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo;

F  O pagamento de procedimentos indevidos, impróprios ou rejeitados, será
debitadopela SMS/SUS-Muniz Ferreira, na fatura do mês seguinte;
G  Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do
CONTRATANTE, este garantirá ao(a) CONTRATADO(A) o pagamento no prazo
avençado no contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as
diferenças que houver na transferência do pagamento seguinte;
H  O(A) CONTRATADO(A) deverá anexar à nota fiscal referente à fatura, cópia
autenticada da quitação de débitos relativos ao INSS, FGTS e com a Fazenda
Municipal;
I  O pagamento se efetuará mediante cumprimento das cláusulas de
responsabilidades elencadas no Edital, não ensejando, pelo atraso, juros nem
correção monetária quando houver qualquer forma de inadimplemento;
DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

  O contrato vencerá ao final de cada exercício financeiro, podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos, mediante concordância das partes e interesse
público, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
  A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá
comunicar a sua intenção, por escrito, com antecedência de mínima de 60 (sessenta)
dias.
 Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do término do
contrato, se for do interesse das partes a prorrogação do contrato, o CONTRATANTE
vistoriará as instalações do(a) CONTRATADO(A) para verificar se persistem as
mesmas condiçõescomprovadas por ocasião da assinatura deste instrumento.
  Qualquer alteração ou modificação ou modificação que importe na
diminuição da capacidade operativa do(a) CONTRATADO(A) poderá ensejar a não

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Março de 2021
92 - Ano IX - Nº 1226





Muniz Ferreira



Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157/0001-40
Praça ACM Junior, nº 168, Centro – CEP 44.575-000
Muniz Ferreira – Bahia

prorrogação do contrato ou a revisão das condições estipuladas.
DAS PENALIDADES

  Fica o(a) CONTRATADO(A) sujeito às sanções e multas previstas nos artigos 86 e
87 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação
referente a licitações e contratos administrativos.

  Caso o(a) contratado(a) venha a se conduzir culposamente no curso do
contrato, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do
contrato, ser-lhe-á cominada uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da
fatura do mês de ocorrênciado fato.
  Caso o(a) contratado(a) venha a se conduzir dolosamente durante a
execução doserviço, a multa será de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato.
  Caso o(a) contratado(a) abandone a prestação do serviço, além de
outrascominações legais, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
 O

valor
devidos

da multa será descontado
ao(a)CONTRATADO(A).

dos

pagamentos

  O(A) CONTRATADO(A) será declarado(a) inidôneo(a) para licitar e
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que deverá
ocorrer perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
DA RESCISÃO

  Constituem motivos para a rescisão do presente contrato, além das
possibilidades previstas na Lei nº. 8.666/93, o não cumprimento de qualquer de
suas cláusulas e condições previstas neste pacto.
  Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em
andamento puder causar prejuízos a população, será observado o prazo de 90
(noventa) dias para ocorrer a rescisão.
  Se no prazo contido no item anterior o(a) CONTRATADO(A) negligenciar a
prestação dos serviços ora contratados, a multa cabível será duplicada.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1. As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação
correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada ou da
que vier a substitui-la nos próximos exercícios:
UNIDADE: 03/09
PROJETO/ATIVIDADE: 2017/2018/2054
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00
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FONTE DE RECURSOS: 02/ 14
DO
CONTROLE,
FISCALIZAÇÃO

AVALIAÇÃO,

VISTORIA

E

  A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, sem prejuízo à observância
do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas.
  Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá, em casos
específicos, ser realizada auditoria especializada.
  Periodicamente o CONTRATANTE vistoriará as instalações do(a)
CONTRATADO(A) para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas,
comprovadas por ocasião da assinatura deste contrato.
  A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora
contratados não eximirá o(a) CONTRATADO(A) de sua plena responsabilidade os
pacientes ou terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução deste contrato.
  O(A) CONTRATADO(A) facilitará o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços, bem como prestará todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelos servidores do CONTRATANTE designados para tal fim.

A N E X O II
MODELO DE CREDENCIAL
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Sr. Pregoeiro,
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) _______________, para nos
representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 004/2021, podendo o mesmo
formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar
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documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas,
recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,
Local e Data
(Identificação e assinatura do outorgante)
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Sr. Pregoeiro,
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........................(Razão

Social

da

empresa)..................,

CNPJ

º..................,

localizada

à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial
nº......................, promovida pela Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira, e sob as penas da lei,
de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES
A empresa ............., inscrita no CNPJ/MF nº .........., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) .........., RG .......... e CPF ............, DECLARA, para fins de participação no
procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão nº 004/2021 e do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
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________ de _______ de 2021

(assinatura do representante legal)

ANEXO V
Contrato nº xxx 2021
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAUDE
CNPJ
nº
11.371.157/0001-40, situada Praça ACM Junior, nº
168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira –
Bahia
neste ato representada pelo seu Prefeito
Gileno Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob o n.º
597.084.505-10 RG 05.672.298-00, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa xxxx,
inscrito no CNPJ sob nº xxx Localizada xxx – xx.,
neste ato representada Sr. xxx xx, CPF n.º xxx,
doravante denominada de CONTRATADA, tendo em
vista o que consta, PREGÃO PRESENCIAL n.º
004/2021 e proposta apresentada, de acordo com as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, que passam
a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição, na parte em que com este não conflitar,
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

contrato, mediante
seguintes:

as

cláusulas

e

condições

1.1. O objeto do presente contrato é execução pela CONTRATADA, da Prestação de serviço de
exames e procedimentos especializados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
da Saúde, inclusive, ficando responsável para realização nos distritos nas unidades de Saúde 24
horas (exames laboratoriais), incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a
coleta, processamento dos exames, emissão dos laudos, mão-de-obra e todos os materiais de
consumos de acordo com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender a demanda
do município de Muniz Ferreira.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pelo(a)
CONTRATADO(A), conforme oferta de serviços apresentada para Licitação, com
Alvará Sanitário de Funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde,
sob o nº
e sob a responsabilidade técnica do Dr.(a)
,
registrado noConselho Regional de
sob o nº
.
  A eventual mudança de endereço do(a) CONTRATADO(A) e a mudança do
Técnico Responsável deverá ser imediatamente comunicada ao CONTRATANTE, que
poderá rever as condições deste contrato.
  Os serviços operacionalizados pelo(a) CONTRATADO(A) deverão atender às
necessidades do(a) CONTRATANTE, que encaminhará os usuários do SUS/Muniz
Ferreira - Bahia, em consonância com as Planilhas de Programação de Compra de
Serviços do contrato e obedecerá ao seguinte fluxo:

D a coleta de rotina será feita, diária e preferencialmente, nas Unidades de
Saúde doMunicípio, às expensas da CONTRATADA;
E  a coleta de urgência/emergência poderá ser realizada na sede da
CONTRATADA ou por profissionais da Rede Municipal de Saúde, com materiais
fornecidos pela CONTRATADA, devendo garantir o recebimento dos exames a
qualquer dia. Nesses casos, o material será transportado às expensas da
Municipalidade;
G  para realização de exames específicos, a rede de serviços municipal de
saúde encaminhará o paciente ao Laboratório, segundo normas expedidas pelo
CONTRATANTE;
H  a CONTRATANTE estabelecerá normas para definir o fluxo de
atendimento, sua comprovação, a realização de exames subsequentes, outros
procedimentos necessários ao ágil relacionamento com o(a) CONTRATADO(A) e a
satisfação do usuário do SUS/Muniz Ferreira-Bahia.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS GERAIS
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Os
serviços
ora
contratados
serão
prestados
diretamente
pelo(a)CONTRATADO(A) ou, no caso de pessoa jurídica,
por profissionais do estabelecimento.

 
Consideram-se profissionais do estabelecimento contratado:
D o membro do seu corpo clínico e profissionais;
E o profissional que tenha vínculo de emprego com o(a) CONTRATADO(A);
F o profissional autônomo que presta serviço ao(a) CONTRATADO(A);
G  o profissional que, não estando incluído nas categorias referidas nos itens
a, b e c,é admitido pelo(a) CONTRATADO(A) nas suas instalações para prestar
serviços.

 
Equipara-se ao profissional autônomo definido nos itens c e d, a
empresa, o grupo, a sociedade, a cooperativa ou o conglomerado de profissionais que
exerçam atividade na área de saúde.
 
O(A) CONTRATADO(A) sujeitar-se-á a fiscalização por parte do
Município quanto a aferição da qualidade e eficiência dos serviços executados,
devendo atender a todos os pedidos de informação que se fizerem necessários.
 
A fiscalização de que trata o item anterior, será exercida pela
Secretaria Municipal de Saúde, através de órgão de Controle e Avaliação, bem como
emanará da mesma, todas as instruções sobre procedimentos a serem adotados para
cumprimento do serviço contratado.
  Sem

prejuízo do acompanhamento
da fiscalização e da
normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a
execução do objeto deste contrato, as partes reconhecem a prerrogativa
de controle e autoridade normativa genérica da Direção Nacional do SUS
decorrente da Lei Orgânica da Saúde.

 O Conselho Municipal de Saúde, no exercício do seu poder de fiscalização,
controle e avaliação das ações, terá pleno acesso ao serviço contratado.
 
É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) CONTRATADO(A) a
utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, cujo ônus e obrigações em
nenhuma hipótese poderãoser transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)
A CONTRATADA se obriga, além das responsabilidades constantes do Termo
de Referência que faz parte do Edital de licitação e deste Contrato,
independentemente de transcrição, a:
22)Realizar os serviços e/ou procedimentos nas quantidades e especificações
previstas na Planilha de Programação de Serviços e nos prazos determinados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
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23)
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que vier a
causar ao SUS/SMS-Muniz Ferreira -Bahia, ao usuário deste e/ou terceiro na
execução dos serviços contratados.
24) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários,
taxas, impostos que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à
execução do serviço, bem como preveni-los quanto aos riscos inerentes à atividade.
25)Afixar aviso, em local visível, de sua condição de integrante do SUS e da
gratuidade dos serviços prestados nessa condição.
26)
Informar à Secretaria Municipal de Saúde eventual alteração de sua
razão social, de seu controle acionário, ou mudança de diretoria ou de seu estatuto,
enviando cópia autenticada dos documentos pertinentes.
27)
Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados.
28)
Permitir o acesso dos supervisores e auditores do SUS/SMS para
supervisionar e acompanhar a execução dos serviços de saúde e do termo de
contrato celebrado.
29)

Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas.

30) Colocar à disposição da Central de Marcação, todas os procedimentos
especializados contratados.
31) Atender o paciente do SUS com dignidade e respeito e de modo universal
e igualitário.
32) Obriga-se a atender todos os encaminhamentos feitos pela Central de
Marcação.
33) Encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde o resultado do exame no
prazo máximo de 72(setenta e duas horas) horas, salvo casos de emergência e
exames que exijam prazo maior para sua execução, onde a Secretaria irá fixar o
prazo para retorno.
34) Promover a coleta e execução dos procedimentos dos pacientes
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde no Município ou na sua sede.
35) Prevenir os riscos inerentes a sua atividade.
36) Manter arquivo das fichas de atendimento e resultado dos exames por,
no mínimo 05 (cinco) anos, sem prejuízo das regras gerais de controle e avaliação
referentes à comprovação de prestação de serviços, ressalvados os prazos
diferenciados previstos em Lei.
37) Apresentar ao a SMS/SUS/ Muniz Ferreira, sempre que solicitado,
comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais.
38) garantir que, caso a Secretaria de Saúde necessite de exames que não
constam das tabelas SIA/SUS e da Resolução nº 493/2008, do Conselho Federal de
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Farmácia, sejam os mesmos realizados com preços definidos pela Secretaria de
Saúde, em concordância com a CONTRATADA, antes do envio das amostras.
39) Garantir que o material biológico será coletado por profissionais
devidamente trajados com identificação da CONTRATADA, em Unidades de Saúde,
conforme determinado pela CONTRATANTE, e inclusive em residência de munícipe,
quando por recomendação médica.
40) É de responsabilidade da CONTRATADA todo o fornecimento de
materiais e insumos para a realização da coleta do material biológico, bem como o
transporte, até a sede onde serão realizados os exames.
40.1. Para realização de exames específicos, a rede de serviços municipal de saúde
encaminhará o paciente ao Laboratório, segundo normas expedidas pelo
CONTRATANTE, o que ocorrerá dentro do horário de expediente regular da
Contratada.
41) Receber, diariamente, os materiais que em razão da urgência do exame,
sejam coletados por profissionais da Rede Municipal nas Unidades Básicas de Saúde
e transportados pela Municipalidade, de segunda a segunda, devendo nesse caso ser
entregue a qualquer hora no laboratório contratado.
42)
Garantir a execução dos serviços nos prazos previstos no Edital da
licitação, admitindo-se como prazo máximo admitido para a liberação dos
resultados igual a 72 (setenta e duas) horas para os exames de rotina de análises
clinicas, exceto para os exames de urgência/ emergência, e 10 (dez) dias para os
exames bacteriológicos e especializados, que deverão ser disponibilizados com o
menor prazo possível, respeitado o prazo mínimo para sua execução.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO(A) CONTRATADO (A)
4) O(A) CONTRATADO(A) é responsável pela indenização de dano causado ao
paciente, aos Órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou
omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus
empregados, profissionais ou prepostos.
5) A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos
Órgãos competentes não exclui nem reduz a responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A).
6) A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de
danos causados por defeitos relativos a prestação de serviços nos estritos termos do
art. 14 da Lei nº 8.078/90.
CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

 Para o cumprimento do objeto deste contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:
D Orientar o(a) CONTRATADO(A) quanto a execução dos serviços;
E Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
F  Fiscalizar permanentemente as instalações do (a) CONTRATADO (A),
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verificando se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na
ocasião da assinatura deste contrato;

G  Fazer os encaminhamentos dos usuários do SUS/Muniz Ferreira-Bahia,
através da Central de Marcação, com exceção da procura direta, que ocorrerá apenas
nos serviços de urgência e emergência, após autorização da Contratante;
CLÁUSULA SETIMA – DO PREÇO

  O CONTRATANTE pagará mensalmente ao(a) CONTRTADO(A), pelos
serviços efetivamente prestados, os valores unitários de cada procedimento,
conforme proposta.
  O valor do presente contrato é estimado em R$
,
mensais,
tomando-se por base a média mensal dos procedimentos dimensionados nos termos
da Planilha de Programação de Compra, integrante deste, cujo valor estima-se em R$
, .
  O valor estimado no item anterior não implica em previsão de crédito em
favor do(a) CONTRATADO(A), que somente fará jus aos valores correspondentes aos
serviços autorizados pelo CONTRATANTE e efetivamente prestados.
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DO PREÇO E DAS ALTERAÇÕES
Os valores estipulados neste contrato serão revistos na mesma proporção, índices e época
dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, garantido sempre o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.080/90 e nos termos
da Lei nº 8.666/93.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da
legislação referente às licitações e contratos administrativos, com exceção do disposto
no item anterior.
CLÁUSULA NONA - DA APRESENTAÇÃO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DAS

CONTAS

E

DAS

 O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:
D  O(A) CONTRATADO(A) apresentará mensalmente a fatura dos
procedimentos realizados, acompanhada das requisições autorizadas pela
SMS/SUS- Muniz Ferreira-BA e de relação de pacientes atendidos, com respectivos
exames realizados, conforme cronograma a ser fornecido pelo Órgão de Controle e
Avaliação;
E  Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos
prazos de pagamento, será entregue ao(a) CONTRATADO(A) recibo, assinado ou
rubricado por servidor do CONTRATANTE, com aposição do respectivo carimbo
funcional;
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As contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão devolvidas ao
1 CONTRATADO (A) para as correções cabíveis, devendo ser reapresentadas no mês
subsequente àquele que ocorreu a devolução, acompanhado do correspondente
documentooriginal devidamente inutilizado por meio de carimbo;

F  O pagamento de procedimentos indevidos, impróprios ou rejeitados, será
debitadopela SMS/SUS-Muniz Ferreira, na fatura do mês seguinte;
G  Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do
CONTRATANTE, este garantirá ao(a) CONTRATADO(A) o pagamento no prazo
avençado no contrato, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as
diferenças que houver na transferência do pagamento seguinte;
H  O(A) CONTRATADO(A) deverá anexar à nota fiscal referente à fatura, cópia
autenticada da quitação de débitos relativos ao INSS, FGTS e com a Fazenda
Municipal;
I  O pagamento se efetuará mediante cumprimento das cláusulas de
responsabilidades elencadas no Edital, não ensejando, pelo atraso, juros nem
correção monetária quando houver qualquer forma de inadimplemento;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

  O contrato vencerá ao final de cada exercício financeiro, podendo ser
prorrogado por sucessivos períodos, mediante concordância das partes e interesse
público, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
  A parte que não se interessar pela prorrogação contratual deverá
comunicar a sua intenção, por escrito, com antecedência de mínima de 60 (sessenta)
dias.
 Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do término do
contrato, se for do interesse das partes a prorrogação do contrato, o CONTRATANTE
vistoriará as instalações do(a) CONTRATADO(A) para verificar se persistem as
mesmas condiçõescomprovadas por ocasião da assinatura deste instrumento.
  Qualquer alteração ou modificação ou modificação que importe na
diminuição da capacidade operativa do(a) CONTRATADO(A) poderá ensejar a não
prorrogação do contrato ou a revisão das condições estipuladas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

  Fica o(a) CONTRATADO(A) sujeito às sanções e multas previstas nos artigos 86 e
87 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação
referente a licitações e contratos administrativos.
  Caso o(a) contratado(a) venha a se conduzir culposamente no curso do
contrato, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do
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contrato, ser-lhe-á cominada uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da
fatura do mês de ocorrênciado fato.

  Caso o(a) contratado(a) venha a se conduzir dolosamente durante a
execução doserviço, a multa será de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato.

 Caso o(a) contratado(a) abandone a prestação do serviço, além de
outrascominações legais, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
  O

valor
devidos

da multa será descontado
ao(a)CONTRATADO(A).

dos

pagamentos

 
O(A) CONTRATADO(A) será declarado(a) inidôneo(a) para licitar e
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que deverá
ocorrer perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

  Constituem motivos para a rescisão do presente contrato, além das
possibilidades previstas na Lei nº. 8.666/93, o não cumprimento de qualquer de
suas cláusulas e condições previstas neste pacto.
  Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em
andamento puder causar prejuízos a população, será observado o prazo de 90
(noventa) dias para ocorrer a rescisão.
  Se no prazo contido no item anterior o(a) CONTRATADO(A) negligenciar a
prestação dos serviços ora contratados, a multa cabível será duplicada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1. As despesas para o pagamento do Contrato decorrente desta licitação
correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada ou da
que vier a substitui-la nos próximos exercícios:
UNIDADE: 03/09
PROJETO/ATIVIDADE: 2017/2018/2054
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00
FONTE DE RECURSOS: 02/ 14
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CLÁUSULA

DÉCIMA QUARTA – DO
VISTORIA EFISCALIZAÇÃO

CONTROLE,

AVALIAÇÃO,

  A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE
mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, sem prejuízo à observância
do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas.
  Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá, em casos
específicos, ser realizada auditoria especializada.
  Periodicamente o CONTRATANTE vistoriará as instalações do(a)
CONTRATADO(A) para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas,
comprovadas por ocasião da assinatura deste contrato.
  A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora
contratados não eximirá o(a) CONTRATADO(A) de sua plena responsabilidade os
pacientes ou terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução deste contrato.
 
O(A) CONTRATADO(A) facilitará o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços, bem como prestará todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelos servidores do CONTRATANTE designados para tal fim.
I. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
1) O presente contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do
Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de sua assinatura.
II.CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

  Para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da
Cidade de NAZARÈ, Bahia.
Para os fins de Direito, e como prova de aceitação do teor deste instrumento
pelas partes, espontânea e conscientemente firmado, lavra-se em (04) quatro vias de
idêntico teor, uma para cada parte contratante, as quais lidas e achadas conforme,
seguem assinadas por ambos, na presença de duas testemunhas idôneas que a tudo
assistiram.
Muniz Ferreira – Ba, xx de março de 2021.
Prefeito Municipal
Representante Legal da Empresa
Testemunhas:
.....................................................................................
......................................................................................

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 89HMGLMV3UICOCVMLT8ZBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Muniz Ferreira






Governo Municipal
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 11.371.157/0001-40
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Muniz Ferreira Bahia

ANEXO VI
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO
COMPLETO
PESSOA JURÍDICA:

DA

xx, _____ de _________________ de ___.
______________________________________
Assinatura e Carimbo
OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO VII
DADOS BANCARIOS
FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:
______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
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ANEXO VIII

COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
HUMANOS E MATERIAIS

A Empresa
, pessoa jurídica de direito
privado,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
, estabelecida [inserir
endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor (a) [inserir
nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula
de Identidade nº
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e
CPF (MF) nº
, de acordo com a representação legal que lhe
foi outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], signatária do
presente Compromisso, declara que dispõe dos recursos humanos e materiais
necessários à prestação dos serviços deste Credenciamento e que os mesmos
estarão à disposição, no prazo de 30(trinta) dias a partir da assinatura do
Contrato, para início efetivo da prestação dos serviços.

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome
completo] CI: [número e órgão
emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Empresa
, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o 
nº
, estabelecida [inserir
endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor (a) [inserir nome
completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade
nº
[inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº
, de acordo com a representação
legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], signatária
desta Declara, para os fins previstos, que esta proponente não incorre em qualquer
dos impedimentos previstos neste item, ou seja:

D  Não foi declarada inidônea por todo o Poder Público;
E  Não se encontra sob processo de falência ou concordata;
F  Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou
com qualquer das suas entidades de administração indireta;

G  Não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos
serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no
transcorrer dos últimos 5(cinco) anos;
H  Não possui débitos com os órgãos da administração direta ou indireta
do Município;

I  Não tem sócios e/ou diretores que ocupem cargo ou função de chefia,
assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde/Muniz Ferreira, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 8.080/90.
J  Não incorre em qualquer das vedações do art. 9º, da lei nº 8.666/93.
Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e só nas penas da lei.
social]
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo] CI:
[número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto
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^/EW/Ͳ/

ϭϮϬϯϰ

^/EW/Ͳ/

ϯϵϭϳϲ

h,D>hD/E/K͕KDZK^͕ϭΗ͕WZ>dZKhdK

hE

Ϯ

ϭ͕ϴϲ

^/EW/Ͳ/

ϯϵϮϭϬ

ZZh>D>hD/E/K͕KDZK^͕ϭΗ͕WZ
>dZKhdK

hE

Ϯ

ϭ͕ϯϴ

KDWK^/K

ϬϬϴ

WŝƐŽƚĄƚŝůĚŝƌĞĐŝŽŶĂůĞĚĞĂůĞƌƚĂ͕ĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĐŽůŽƌŝĚŽ͕
ƉͬĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐǀŝƐƵĂŝƐ͕ĚŝŵĞŶƐƁĞƐϯϬǆϯϬĐŵ͕ĂƉůŝĐĂĚŽĐŽŵ
ĂƌŐĂŵĂƐƐĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚĂĂĐͲŝŝ͕ƌĞũƵŶƚĂĚŽ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĞ
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚĞďĂƐĞ

DϮ

WZ&h^K&ZZKWK>/K͕^ydsK͕KDZK^
WZ/>͕/DdZKϱͬϴΗ͕KDWZ/DEdKϲΗ͕KDWKZ
ZZh>WZ^^KD/
ZZh>ZKE>dK͕/DdZKydZEKсϯϰDD͕
^W^^hZсϮ͕ϱDD͕/DdZKK&hZKсϭϳDD
hZsϭϴϬ'Zh^͕WsZ/'/KZK^s>͕ϯͬϰΗ͕WZ
>dZKhdK

ϰϱ͕ϱϭ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘
ϰϬ͕ϵϲ

^/EW/

ϴϴϯϭϲ

^ZsEdKDEZ'K^KDW>DEdZ^

,

ϭ͕Ϯ

ϭϵ͕ϲϯ

^/EW/

ϴϴϯϬϵ

WZ/ZKKDEZ'K^KDW>DEdZ^

,

Ϭ͕ϱ

ϭϭ͕ϲϮ

^/EW/Ͳ/

ϯϰϯϱϳ

Z:hEdK>KZ/K͕/DEd//K

<'

Ϭ͕ϱϮ

ϭ͕ϴϱ

^/EW/Ͳ/

ϯϰϯϱϯ

<'

ϰ

ϰ͕ϰϴ

^/EW/Ͳ/

ϯϲϭϳϴ

Z'D^^K>EdͲ//
W/^KWKKdd/>KEZdKͲ/Z/KE>>Zd͕ΎϰϬy
ϰϬyϮ͕ϱΎD

hE

ϭ͕Ϭϱ

ϳ͕ϵϯ

KDWK^/K

ϬϬϵ

^/EW/

ϴϯϱϭϴ

^/EW/

ϵϰϵϳϱ

^/EW/

ϵϮϴϳϰ

^/EW/

ϵϮϮϲϳ

^/EW/

ϵϲϱϰϲ

^/EW/

ϴϵϬϰϰ

^/EW/

ϵϯϯϱϴ

^/EW/

ϴϳϴϳϲ

DƵƌĞƚĂĚĞĂůǀĞŶĂƌŝĂϭ͕ϯϬǆϮ͕ϬϬŵƉĂƌĂƉŽƐƚĞĂƵǆŝůŝĂƌĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ
>sEZ/D^DEdKсϮϬD>KKKEZdK
KEZdK&<сϭϱDW͕dZKϭ͗ϯ͕ϰ͗ϯ͕ϱ;/DEdKͬZ/
D/ͬZ/dϭͿͲWZWZKDEh>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϲ
>EDEdKKDh^KKD͕E^DEdK
DEdKKEZdKD^dZhdhZ^͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
&Z/K&NZDWZ>:^͕D,WD/Z
KDWE^Z^/E͕сϭϳDD͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

ϰϳϳ͕Ϭϲ

hE
Dϯ

Ϭ͕ϭϮ

ϯϰ͕ϳϳ

Dϯ

Ϭ͕ϭϱ

ϲϬ͕ϯϴ

Dϯ

Ϭ͕ϭϱ

ϰ͕ϯϮ

DϮ

Ϯ͕ϲϰ

ϲϰ͕ϯϯ

ZDK>KK͕s/'>ZDKh^Wd
hd/>/EKKͲϱϬϭϬDDͲDKEd'D͘&ͺϬϲͬϮϬϭϳ

<'

ϴ͕Ϯϯ

ϳϬ͕ϯϲ

;KDWK^/KZWZ^Edd/sͿK^Zs/K>sEZ/
sK>KK^sK^KEZdK
ϵyϭϵyϯϵD;^W^^hZϵDͿ͕WZ/&/K
,/d/KE>Dh>d/&D/>/Z;WZ/KͿ͘&ͺϭϭͬϮϬϭϰ

DϮ

ϭ͕ϱϯ

ϲϳ͕Ϯϳ

Dϯ

Ϭ͕ϭϮ

ϳ͕ϳϲ

DϮ

ϱ͕ϳϮ

ϰϵ͕ϲϰ

^sKDEh>s>KDWZK&hE/DEKZ
Kh/'h>ϭ͕ϯϬD͘&ͺϬϯͬϮϬϭϲ
,W/^KW>/KD>sEZ/^^dZhdhZ^
KEZdK/EdZE^͕KDZK>KWZdydhZZ1>/͘
Z'D^^/Eh^dZ/>/KDWZWZKDEh>͘
&ͺϬϲͬϮϬϭϰ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘
ϰϮϵ͕ϯϱ

Ϯ
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KDWK^/O^hE/dZ/^

^/EW/

ϴϳϱϰϴ

KDWK^/K

ϬϭϬ

^/EW/

ϴϴϮϲϳ

^/EW/Ͳ/

ϳϲϬϴ

^/EW/Ͳ/

ϭϭϲϴϬ

KDWK^/K

Ϭϭϭ

^/EW/

ϴϴϯϭϲ

^/EW/Ͳ/

ϭϭϲϴϭ

^/EW/Ͳ/

ϭϮϲϭϯ

^/EW/Ͳ/

ϭϬϯϬ

^/EW/Ͳ/

ϲϭϰϬ

KDWK^/K

ϬϭϮ

^/EW/

ϴϴϮϯϵ

^/EW/

ϴϴϮϲϮ

D^^jE/͕WZZ/DEdKW/EdhZ͕D
Z'D^^dZKϭ͗Ϯ͗ϴ͕WZWZKDEh>͕W>/
DEh>DEdD&^/EdZE^WZ^͕^W^^hZ
ϭϬDD͕KDyhKd>/^^͘&ͺϬϲͬϮϬϭϰ

DϮ

ŚƵǀĞŝƌŽƉůĄƐƚŝĐŽƐĞŵƌĞŐŝƐƚƌŽ

hE

EEKZKhKD/ZK,/Zh>/KKDEZ'K^
KDW>DEdZ^
,hs/ZKW>^d/KZEK^/DW>^ϱΖΖWZKW>ZD
,^dϭͬϮΗ͕'h&Z/
ZKKh,^dKDEKW>W>^d/͕ϭͬϮΗ͕WZ
,hs/ZK^/DW>^

ĂŝǆĂĚĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞƐŽďƌĞƉŽƌĐŽŵƉůĞƚĂĂŬƌŽƐŽƵƐŝŵŝůĂƌ
^ZsEdKDEZ'K^KDW>DEdZ^
E'dͬZ/,K&>y/s>W>^d/K;WsKh^ͿZEK
ϭͬϮΗyϰϬD
dhK^Z'Ws͕WZ>/'K/y^Z'Ͳ
Dhd/Z͕ϰϬDDyϭϱϬD

ϱ͕ϳϮ

ϭϭϴ͕Ϯϯ

ϭϴ͕ϯϴ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘

Ϭ͕ϰ

ϵ͕ϭϮ

ϭϲ͕ϱϰ

hE

ϭ

ϰ͕Ϯϴ

hE

ϭ

ϰ͕ϵϴ

,

ϱϳ͕ϴϬ

hE
Ϭ͕ϰ

ϲ͕ϱϰ

hE

ϭ

ϳ͕ϲϰ

hE

ϭ

ϭϯ͕ϱϵ

/y^Z'W>^d/KydZE͕ΎϵΎ>͕
WhyKZ&/KEz>KE͕EK/E>h^KEK͕K>^͕E'd

hE

ϭ

Ϯϳ͕ϲϯ

K>^>/'KDWs&>y/s>WZs^K^E/dZ/K
ϭ͘ϭͬϮΗ;ϰϬDDͿ

hE

ϭ

Ϯ͕ϰϬ

dĂďĞŝƌĂĚĞŵĂĚĞŝƌĂůĞŝ͕ϭĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕Ϯ͕ϬǆϭϬ͕ϬĐŵƉĂƌĂďĞŝƌĂů
ĚĞƚĞůŚĂĚŽ
:hEdZW/Ed/ZKKDEZ'K^
KDW>DEdZ^

,

D

ϭϴ͕ϳϵ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘
ϭϲ͕ϵϭ

,

Ϭ͕ϰ

ϳ͕ϴϬ

Ϭ͕ϭϱ

ϯ͕ϰϲ

ZW/Ed/ZK&KZD^KDEZ'K^KDW>DEdZ^

,
D

ϭ

ϲ͕ϴϲ

<'

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϲϳ

^/EW/Ͳ/

ϮϬϮϬϲ

^/EW/Ͳ/

ϱϬϲϲ

^ZZ&KD/ZWZ>,ΎϮyϭϬΎD͕
DZEh͕E'>/DKhYh/s>EdZ'/K
WZ'KKWK>/KKDϭϮyϭϮ

KDWK^/K

Ϭϭϯ

dƌĂǀĞƉĂƌĂĨƵƚĞďŽů^ŽĐŝĞƚǇ

WZ

KdK

ϬϬϯ

WĂƌdƌĂǀĞĞ'Žů^ŽĐŝĞƚǇϯΖΖŝŶĐůƵƐŝǀĞƌĞĚĞ

WZ

KDWK^/K

Ϭϭϰ

^/EW/

ϴϳϯϭϲ

^/EW/

ϴϴϯϬϵ

WZ/ZKKDEZ'K^KDW>DEdZ^

^/EW/

ϴϴϯϭϲ

^ZsEdKDEZ'K^KDW>DEdZ^

^/EW/Ͳ/

ϰϳϯϬ

WZDKKhWZZ,KWZZZ/DKͬ&hEK
;WK^dKWZ/Zͬ&KZEKZ͕^D&ZdͿ

Dϯ

KDWK^/K

Ϭϭϱ

EdZEZ'/>dZ/͕Z͕dZ/&^/͕KD
/y^KZWKZ͕KϭϬDDϮ/^:hEdKZ/EϱϬ
/E>h^KKWK^dKEZdK

hE

D^DEdKͬWZZ'D^^hd/>/EK
Z'͘/DͬZ/ϭ͗ϰ
Z'D^^dZKϭ͗ϰ;DsK>hD/DEdKZ/
'ZK^^jD/ͿWZ,W/^KKEsE/KE>͕WZWZK
DE/KKDdKE/ZϰϬϬ>͘&ͺϬϴͬϮϬϭϵ

ϭ͘ϳϱϳ͕ϳϬ
ϭ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘
ϱϮ͕ϬϮ

ϭ͘ϳϱϳ͕ϳϬ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘
ϭ͘ϱϴϭ͕ϵϯ

ϰϭϱ͕ϬϮ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘

Ϭ͕ϯ

ϭϬϴ͕ϰϳ

ϯϳϯ͕ϱϮ

,

ϲ

ϭϯϵ͕ϱϬ

,

ϲ

ϵϴ͕ϭϲ

ϭ͕ϭ

ϲϴ͕ϴϵ

ŵϯ
Dϯ

ϭ͘ϵϴϳ͕ϯϳ

s>KZKdK͗
Ϭ͕ϵϬǆ͘hE/d͘
ϭ͘ϳϴϴ͕ϲϯ

^/EW/

ϴϴϮϰϳ

hy/>/Z>dZ//^dKDEZ'K^KDW>DEdZ^

,

Ϭ͕ϯϴϵϳ

ϳ͕ϭϱ

^/EW/

ϴϴϮϲϰ

,

ϯ͕ϱϬϳϴ

ϴϮ͕Ϯϵ

^/EW/

ϵϭϴϳϮ

D

ϲ͕Ϭϱ

ϳϮ͕Ϯϵ

^/EW/

ϵϭϴϴϱ

hE

ϭ͕Ϭ

ϴ͕ϱϭ

^/EW/

ϵϭϵϭϳ

hE

ϭ͕Ϭ

ϭϯ͕ϳϬ

^/EW/

ϵϭϵϭϵ

>dZ//^dKDEZ'K^KDW>DEdZ^
>dZKhdKZ1'/KZK^s>͕Ws͕EϯϮDD;ϭΗͿ͕WZ
/Zh/dK^dZD/E/^͕/E^d>KDWZͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
>hsWZ>dZKhdK͕Ws͕ZK^s>͕EϯϮDD;ϭΗͿ͕
WZ/Zh/dK^dZD/E/^͕/E^d>DWZͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
hZsϵϬ'Zh^WZ>dZKhdK͕Ws͕ZK^s>͕EϯϮ
DD;ϭΗͿ͕WZ/Zh/dK^dZD/E/^͕/E^d>DWZͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
hZsϭϴϬ'Zh^WZ>dZKhdK͕Ws͕ZK^s>͕EϯϮ
DD;ϭͿ͕WZ/Zh/dK^dZD/E/^͕/E^d>DWZͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

hE

ϭ͕Ϭ

ϭϰ͕ϴϬ

ϯ
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KDWK^/O^hE/dZ/^
^/EW/

ϵϭϵϯϯ

^/EW/

ϵϯϲϳϯ

^/EW/

ϵϲϵϳϳ

^/EW/

ϵϲϵϴϲ

^/EW/

ϭϬϬϱϳϴ

^/EW/Ͳ/

ϭϬϵϰ

^/EW/Ͳ/

ϯϯϵϴ

^/EW/Ͳ/

ϰϯϰϲ

^/EW/Ͳ/

ϭϭϮϲϳ

^/EW/Ͳ/

ϭϭϴϲϰ

^/EW/Ͳ/

ϭϭϵϱϬ

^/EW/Ͳ/

ϭϰϭϱϯ

^/EW/Ͳ/

ϯϰϲϰϯ

KKZ&>y1s>/^K>K͕ϭϬDDϸ͕Ed/Ͳ,D
Ϭ͕ϲͬϭ͕Ϭ<s͕WZ/Zh/dK^dZD/E/^Ͳ&KZE/DEdK
/E^d>K͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
/^:hEdKZdZ/WK>Zd/WK/E͕KZZEdEKD/E>ϱϬͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϬϰͬϮϬϭϲ
KZK>,KZEhϱϬDDϸ͕EdZZ͕^D
/^K>KZͲ&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
,^ddZZDEdKϯͬϰWZ^WͲ&KZE/DEdK
/E^d>K͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ

D

ϮϮ͕Ϯ

ϮϮϮ͕ϰϰ

hE

ϭ͕Ϭ

ϴϬ͕ϳϱ

D

ϭ͕ϵϱ

ϰϳ͕ϲϱ

hE

ϭ͕Ϭ

ϳϳ͕ϱϭ

^^EdDEdKWK^dKEZdKKDKDWZ/DEdK
EKD/E>ϵD͕Z'EKD/E>DEKZKh/'h>ϭϬϬϬ
E͕E'^dDEdK^/DW>^KDϭ͕ϱD^K>K;EK
/E>h/&KZE/DEdKͿ͘&ͺϭϭͬϮϬϭϵ

hE

ϭ͕Ϭ

Ϯϲϰ͕ϯϬ

ZDKsZd/>KD,^dKEdZͲW/EK͕D,W
K'>sE/KϯͬϭϲΗ͕KDϭ^dZ/K͕^D/^K>KZ

hE

ϭ͕Ϭ

ϭϳ͕ϴϳ

hE

ϭ͕Ϭ

ϰ͕Ϭϰ

hE

ϯ͕Ϭ

ϭϱ͕ϳϮ

hE

Ϯ͕Ϭ

ϭϯ͕ϵϬ

hE

ϭ͕Ϭ

ϭϱ͕ϭϬ

hE

ϰ͕Ϭ

Ϭ͕ϱϲ

hE

Ϭ͕Ϭϲ

ϯ͕ϵϬ

hE

ϭ͕Ϭ

ϭϭ͕ϯϴ

hE

ϭ͕Ϭ

ϭϬϭ͕ϳϴ

D

Ϭ͕ϭϲϲϰ

Ϭ͕ϱϬ

Ϯ͕Ϭ

Ϭ͕ϯϬ

^/EW/Ͳ/

ϯϵϴϬϵ

^/EW/Ͳ/

ϯϵϵϵϲ

/^K>KZWKZ>E͕d/WKZK>E͕/DE^K^
ΎϳϮΎyΎϳϮΎDD͕WZh^KD/ydE^K
WZ&h^K&ZZKWK>/K͕^ydsK͕KDZK^
WZ/>͕/DdZKϱͬϴΗ͕KDWZ/DEdKϲΗ͕KDWKZ
ZZh>WZ^^KD/
ZZh>ZKE>dK͕/DdZKydZEKсϯϰDD͕
^W^^hZсϮ͕ϱDD͕/DdZKK&hZKсϭϳDD
KEdKZDd>/Kd/WKWZ&h^K&E/K;^W>/dK>dͿ͕
WZK^dϵϱDDϮ
h,Ez>KE^D^ϲ͕KDWZ&h^Kϰ͕ϮϬyϰϬ
DDDK/EKKDZK^^KZ͕,d
&EW,/>>/W^
&/dDd>/WZ&hZ͕>сΎϭϴΎDD͕ZK>KϯϬD͕
Z'ZKDEсΎϯϬΎ<'&
/y/E^WKDWK>/d/>EKWZdZZDEdKWZ
Z/K^/DdZKсϯϬϬDD
/yWZD/KZWK>/&^/K͕DWK>/ZKEdK
;dZDKW>^d/KͿ͕KDϭ/^:hEdKZ
sZ'>,K/EKZK^dKd>͕ϭͬϰΗ;ϲ͕ϯDDͿ

^/EW/Ͳ/

ϯϵϵϵϳ

WKZ/E͕^yds͕/DdZKϭͬϰΗ

hE

^/EW/

ϭϬϬϱϴϬ

^^EdDEdKWK^dKEZdKKDKDWZ/DEdK
EKD/E>ϭϬD͕Z'EKD/E>D/KZYhϭϬϬϬE͕
E'^dDEdK^/DW>^KDϭ͕ϲD^K>K;EK/E>h/
&KZE/DEdKͿ͘&ͺϭϭͬϮϬϭϵ

hE

ϭ

ϯϮϴ͕ϯϲ

^/EW/Ͳ/

ϱϬϰϰ

WK^dKEZdK/Zh>Z͕ϮϬϬ<'͕,сϵD;EZϴϰϱϭͿ

hE

ϭ

ϱϴϮ͕ϱϳ

ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϯϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ

ĂƚĂ

ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůdĠĐŶŝĐŽ͗ ƌĄƵůŝŽZĞŶĂƚŽ&ĞƌŶĂŶĚĞƐWŝƚĂŶŐĂ
Zͬh͗ ͲϮϯ͘ϳϯϱͲϯ

ϰ
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CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
CAMPO, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS

MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
CAMPO, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS

MEMORIAL DESCRITIVO
LOCALIZAÇÃO:
O município de Muniz Ferreira localizado no Recôncavo Baiano, microrregião de Santo Antônio de Jesus, com população
estimada em 7.825 habitantes segundo censo de 2013 compreende, além da sede os distritos do Onha e Sodoma, além
de povoados distribuídos em 110,115 km2;
O mesmo faz divisa com Nazaré, Aratuípe, Santo Antônio de Jesus e São Felipe e é banhado pelo Rio Jaguarípe.
O distrito do Onha dista da sede 7,4Km e apresentou crescimento razoável nos últimos anos, sobretudo quando o fluxo
econômico provocado pelas obras do estaleiro de São Roque doParaguaçu.
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:
A implantação de equipamento urbanos como um complexo turístico e de eventos na área onde será construído o CAMPO
DE FUTEBOL SOCIETY vem atender demandas sociais importantes naquela comunidade sobretudo por representar
alternativas de desenvolvimento do turismo esportivo, promoção do lazer e possibilidade de realização de atividades
outras com alcance social importantes em diversas faixas etárias.
O CAMPO SOCIETY ocupando uma área de 2.402,60m² é parte integrante de outros equipamento a serem atraídos ao
local que trará muitos benefícios à comunidade.
O conjunto esportivo CAMPO SOCIETY integrará os seguintes equipamentos:
CAMPO SOCIETY: Campo de futebol em grama sintética com 27.30 X 4,30, orlado por passeios e com fechamento de
proteção em alambrado com estrutura metálica e iluminação com refletores em led sustentados por poste de concreto.
VESTIÁRIOS: Edificação térrea com 54,39m² de área construída, em alvenaria de bloco cerâmico, estruturada em
fundações e supraestrutura em concreto armado e coberta por telhado cerâmico sobre estrutura de madeira serrada com
esquadrias e outros equipamentos e instalações conforme segue as especificações técnicas, parte deste documento.
ARQUIBANCADAS
Executada em alvenaria de bloco estrutura edificada sobre embasamento de pedra argamassada, com local destinado a
PNE.
Muniz Ferreira, Ba 03 de junho de 2019
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CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
CAMPO, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES
Caberá à contratada providenciar as instalações adequadas à execução da obra, dimensionando conforme a
NBR 18:1978
1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
A CONTRATADA manterá até a entrega definitiva da obra, em condições e local indicados pela FISCALIZAÇÃO,
a placa de construção, conforme normas e modelo determinado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA;
1.1.3 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes da liberação das frentes de
serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta ligação deverá ser desligada ao final da obra
e executada ligação de acordo com viabilidade do local definida por concessionária ou grupo gerador.
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 A obra deverá possuir responsável técnico e este deverá estar disponível na obra todos os dias por, ao
menos, 2 horas diárias.
1.2.2 O encarregado deverá estar disponível na obra em tempo integral.
1.2.3 A obra deverá possuir vigia noturno.
1.3 CAMPO SOCIETY
1.3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.3.1.1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem ocupadas e pavimentadas, uma vez concluídos os
serviços de terraplenagem. A regularização é destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinal,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura indicados no projeto, prévia e
independentemente da construção de outra camada do pavimento. Obs.: O que exceder os 20 cm será
considerado como terraplenagem.
1.3.1.2 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, todas as
prescrições da NBR 6122. As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria. Entende-se como
material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou
argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, fôrmados por agregação natural,
que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.
Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria. Antes de iniciar os
serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra que servirá como base para os
levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.
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1.3.2
1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de
contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão seguir os projetos pertinentes.
Se necessário, os taludes deverão der protegidos das escavações contra os efeitos de erosão interna e
superficial. A execução das escavações implicará ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂů ƉĞůĂ ƐƵĂ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ Ğ
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
PISOS RÍGIDOS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M
Após a locação da obra com instrumentos topográficos (item 1.1.4), proceder-se-á a construção do gabarito com
tábuas corridas fixadas em pontaletes de madeira com espaçamento máximo de 2,00m. O gabarito deve ser
executado com maior precisão possível, tendo-se em vista a locação adequada do alinhamento de meio fio e o
nivelamento do piso final.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÍES 100X15X13X20CM URBANIZA‚ÌO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P.
O meio fio com as características definidas no item será assentado conforme o alinhamento e nivelamento
definido no gabarito, observando-se o escoramento adequado com uma “mão de concreto” a cada 1,00m nas
juntas de encontro das peças.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
A execução da escavação mecanizada utilizará retroescavadeira (capacidade da caçamba do retro: 0,26 m3 /
potência: 88 hp), com largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, e locais com baixo nível de interferência.
(a profundiodade média da escavação entre montante e jusante é de 1,50m. Será obrigatório o uso de
ferramentas e epis adequados, observando-se o cuidado necessário à execução das cavas considerando-se
que não há previsão de uso de formas.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIO NAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
Para execução do passeio serão observadas as seguintes disposições:
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço
de bombeamento (NBR 8953) Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou
equivalente da região Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).
Execução - Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que servem
para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento,
espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma
textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda
fresco.
PISO TÁTIL
O piso tátil será instalado sob base de concreto regularizado.
Especificações:
Material: Cimentício com agregado de mármore e granito
Tipo: Placa
Modelo: Alerta ou direcional
Cor: Contrastante com o piso (amarelo e vermelho)
Dimensões: 30,0 x 30,0 cm
Espessura: 2,5 cm
Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2004 – Sinalização podo tátil de alerta. Aplicação: Assentar com
argamassa de assentamento para uso externo AC II. Deixar 12 horas intransitáveis. Iniciar o rejuntamento após
12 horas do término do assentamento dos pisos. Deve ser executado em duas ou mais etapas, utilizandoǦse
material específico e variando a quantidade de água (rejunte inicial mais mole para fechamento total). Remover
os excessos antes de secar.
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1.3.3 GRAMADO SINTÉTICO
1.3.3.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER
Considerando que a compactação necessária à aplicação do gramado sintético é a mesma para aplicação de
radier (TOTAL), foi adotada a mesma especificação do serviço que é o seguinte:
Após o nivelamento e nivelamento, será aplicada a compactação com rolo vibratório ou placa vibratória em toda
extensão onde será aplicado o gramado até se obter um suporte adequado à aplicação das camadas posteriores
e utilização de cargas dinâmicas previstas (uso do espaço para prática de futebol society);
1.3.3.2 LASTRO 1 - CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
Espalhamento e nivelamento de camada drenante de espessura 15cm em toda a extensão do campo utilizando
agregado graúdo brita n. º 02;
1.3.3.3 LASTRO 2 - EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA
Após a aplicação do lastro de brita n.º 02, proceder-se-á a aplicação de uma camada de pó de pedra que é um
embasamento com 5cm de espessura devidamente compactada e nivelada;
1.3.3.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO)
Imprimação consiste na aplicação de material sobre a superfície da base concluída, antes da execução do
revestimento em grama sintética, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições
de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.
1.3.3.4.1 Condições gerais:
a. O ligante não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva,
ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;
b. Todo carregamento de ligante que chegar à obra deve apresentar, por parte do fabricante/distribuidor,
certificado contendo os resultados dos ensaios de caracterização exigidos nesta Norma, correspondente à
data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o
período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer, também, indicação clara de sua procedência,
do tipo e quantidade do seu conteúdo e a distância de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra;
c. É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas
pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los;
1.3.3.4.2 Condições específicas
a. O ligante empregado na imprimação pode ser o asfalto diluído CM-30, em conformidade com a norma DNER
– EM 363/97, ou a emulsão asfáltica do tipo EAI, em conformidade com a norma DNIT 165/2013 – EM;
b. A taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada
experimentalmente na obra. As taxas de aplicação do asfalto diluído usuais são da ordem de 0,8 a 1,6 l/m²
e da emulsão da ordem de 0,9 a 1,7 l/m², conforme o tipo e a textura da base;
c. Para a varredura da superfície da base usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a
operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido também pode ser usado;
d. A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema
completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante em quantidade uniforme;
e. Os carros distribuidores de ligante, especialmente construídos para esse fim, devem ser providos de
dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de 1 °C,
instalados em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual, para tratamento de pequenas
superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com
dispositivo de ajustamento vertical e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante;
f. O depósito de material, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento
adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter capacidade para armazenar a
quantidade de ligante a ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho;
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g. Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de modo a eliminar
todo e qualquer material solto;
h. Antes da aplicação do ligante a superfície pode ser levemente umedecida;
i. Aplica-se, a seguir, o ligante, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira
uniforme. A temperatura de aplicação do ligante deve ser fixada para o tipo de ligante, em função da relação
temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu
espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluídos é de 20 a 60
segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No caso de utilização da EAI a viscosidade de espalhamento
é de 20 a 100 segundos Saybolt Furol;
j. A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante definida pelo projeto e ajustada experimentalmente
no campo é de ± 0,2 l/m2.
1.3.3.5 GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE 52MM COM TELA DE 100% EM POLIPROPENO
O serviço deverá constar o fornecimento e a instalação de grama sintética com 52mm de altura que deve
apresentar alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar. Deverá estar incluso todos os insumos
necessários para a aplicação da grama. A aplicação dar-se-á de acordo com a especificação do fabricante, sobre
o material ligante previamente aplicado. A contratada apresentará o plano de aplicação do gramado sintético à
fiscalização e somente após este plano poderá executar o serviço. Caso opte por subcontratar os serviços, o
terceirizado deverá oferecer comprovação de qualificação técnica para sua execução.
1.3.3.6 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2
O dreno francês é uma vala dimensionada, escavada com adoção com declividade coerente com o fluxo geral
da área a ser drenada definido no projeto. Trata-se de sistema de absorção de água pluvial para eliminação de
área molhada no gramado; As etapas de execução é demarcação e escavação manual da vala com as
ferramentas adequadas e em seguida o lançamento e conformação do agregado brita n.º 02. Obs: esta etapa
será executada após a forração do fundo e laterais com a manta em tecido geotêxtil.
1.3.3.7 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM
Aplicação de tubulação no eixo da vala obedecendo observando-se o manual de instrução do fabricante.
Os tubos para drenagem fabricados em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) têm a seção circular com
excelente raio de curvatura e são corrugados com furos radiais. São destinados a coletar e escoar líquidos e
gases, com a finalidade de proteger obras de engenharia, propiciar melhores condições de uso de uma área
com lençol freático alto ou alagadiço, e evitar o contato (acesso) de líquidos indesejáveis em determinadas áreas.
São usados principalmente na construção civil, drenagem agrícola, pátios, estacionamentos, obras de
contenção, áreas verdes e esportivas.
1.3.3.8 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM
As caixas de inspeção destinam-se a pontos de articulação para manutenção (limpeza) do sistema de drenagem.
Elas são confeccionadas em concreto pré-moldado sendo as mesmas projetadas em observância às normas
NBR 8160-ABN; Possuem orifícios revestidos com luvas plásticas de junta elástica, facilitando a conexão das
tubulações afluentes e efluentes; podem possuir conjunto com anéis de prolongamento, permitem ajuste às
profundidades das tubulações em relação ao piso acabado;
1.3.4 FECHAMENTOS E EQUIPAMENTOS
1.3.4.1 TRAVES P/ FUTEBOL SOÇAITE 4M, TUBO 4", DESMONTÁVEL, MED.EXT.4X2,2M (COD.4043)
Trave de futebol society desmontável modelo caixote removível confeccionado em tubo de 4”, pintado em
esmalte sintético ou pintura eletrostática nas medidas de 4 a 6 metros. As traves serão fixadas em esperas em
tubo de aço de diâmetro adequado para encaixe e fixação.
1.3.4.2 ALAMBRADO
Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros
para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha
quadrangular com espaçamento de 5x5”. - Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado – Ø = 2”
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e=2mm; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16” - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada
a fogo (Ø=1/2”) - Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”); -Tela de arame galvanizado (fio 14
BWG) em malha quadrangular com espaçamento de 2”.
Montagem:
a. Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões corridos
por toda a extensão da superfície de contato;
b. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante;
c. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portão.
1.3.5 ILUMINAÇÃO
O sistema de iluminação do campo será composto de 4 postes com altura útil de 9m em concreto pré-moldado
duplo T com cruzetas superiores para fixação de refletores tipo LED ULTRA 500W, CHIP LED CREE DRIVE
MEANWELL PROTEÇÃO IP67 ou similar ou outra configuração, com eletrodutos, caixas elementos de proteção
eletromagnética (disjunções) com dimensionamento de circuitos, conforme projeto. Todo o sistema será ligado
ao quadro geral de distribuição e daí para o QM.
1.4 VESTIÁRIOS
1.4.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira.
Procedimento Executivo:
k. Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima
de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir;
l. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados
com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no
terreno, por meio de fio de prumo.
Recomendações:

1.4.2

m. A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos
adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas
para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos),
que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem
fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição
correta;
n. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de
diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de
triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos
limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
As fundações (sapatas, tocos, baldrames) serão executadas em concreto armado usinado FCK 30,0Mpa,
lançado e adensado em formas planas de madeira em compensado resinado, executadas por profissional
habilitado que garanta a qualidade e a resistência necessária para que se evite deformidades ou outros defeitos;
Precauções
1.3.2.1. JUNTAS - Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata
de cimento.
1.3.2.2. - TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus
de borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem
pela parte mais distante.
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1.3.2.3. - LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em
nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar,
conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em
etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou
trombas.
1.3.2.4 - ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10
cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de
vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração
deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente.
Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.
1.3.2.5 - ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre
as taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em
seguida, deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.
1.3.2.6 CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo
menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que
possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e
do vento até a desforma.
1.4.3 ALVENARIAS
1.4.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
1.3.3.1.1. CARACTERÍSTICAS - Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; - Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou
11,5 cm;
1.3.3.1.2. EXECUÇÃO - Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em
amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem
ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas conforme especificações do projeto de
arquitetura.
1.3.3.1.3. - CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS - O encontro da
alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, levemente
inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria.

1.4.3.2 COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA"
1.4.3.2.1 - CARACTERÍSTICAS - Peças pré-fabricadas em concreto, de primeira qualidade, leves, com as faces
planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica segundo cor indicada no quadro de
cores. Compõem o painel em cobogós, base, pilares e testeira superior com acabamento em pré-moldado
de concreto. - Peça: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 9 cm;
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1.4.3.2.2

– EXECUÇÃO - Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo plastificante
(vedalit);
1.4.3.2.3 - CONEXÕES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS - Iniciar sempre pela
base; as aberturas foram dimensionadas de modo a não-ocorrência de recortes; assentar os elementos
vazados, providenciando bom acabamento da interface com fechamentos laterais e superior.
1.4.4 PAVIMENTAÇÃO
1.4.4.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESP. 5CM
Ă͘ Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa, exceto os serviços de
regularização da base.
ď͘ O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de
colocadas as canalizações que passam sob o piso;
Đ͘ Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com betoneira convencional ou manualmente;
Ě͘ Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas
de dilatação em ripas de madeira ou tiras de pvc;
Ğ͘ O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela
passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre "mestras" niveladoras, previamente
executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro;
Ĩ͘ A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas;
1.4.4.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICOS PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2
a. Especificação: Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; - Peças de aproximadamente: 0,35m
(comprimento) x 0,35m (largura) - Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray,
Cor: Cinza. (350mm x 350mm);
b. Sequência de execução: O piso interno do vestiário, será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco
gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e
espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pela modelo referência. Será utilizado
rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pela modelo referência;
c. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: As peças cerâmicas serão assentadas
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto.
O encontro com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica;
1.4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos,
circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão,
conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V. Os alimentadores foram dimensionados com
base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão
ser redimensionados. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos
e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção
e durabilidade. A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no projeto. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo
consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de
potência e baixa taxa de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções.
Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções
que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.
1.4.6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
a. AGUA FRIA - A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá
diretamente os reservatórios instalados em locais especificados em projeto, com capacidade para 500,00L
cada. A água, a partir dos reservatórios, seguem pelas colunas de distribuição para os ramais internos do
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vestiário, como consta nos desenhos do projeto. Serão utilizados tubos e conexões em PVC, registros e
outros elementos hidráulicos conforme especificado no projeto;
b. ESGOTO PREDIAL - A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separação dos esgotos primários e secundários. As caixas de inspeções deverão ser
localizadas nas áreas externas aos vestiários. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser
em PVC rígido. A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em sistema fossa séptica
e poço absorvente (sumidouro) solução individual de destinação de esgotos sanitários.
1.4.7 ESQUADRIAS
1.4.7.1.1 PORTA DE FERRO COM CHAPA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA
Serviço: Compreende o fornecimento e instalação de esquadria de ferro;
Execução:
Ă͘ Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical, sobre os calços nunca localizados
no meio dos vãos, para que não ocorram deformações e avarias;
ď͘ Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estocados em outros compartimentos;
Đ͘ Normalmente, as esquadrias serão fixadas com buchas e parafusos cuja bitola e quantidade serão
especificadas pelo fabricante;
Ě͘ As esquadrias poderão, também, ser fixadas através de chumbadores de penetração em aberturas no
concreto ou nas alvenarias, tomadas com argamassa. Excesso de argamassa ou o socamento em demasia,
deverão ser evitados, quando do preenchimento do vão ocorram deformações ou empenamentos
excessivos, com comprometimento do funcionamento da peça;
Ğ͘ As esquadrias fixadas através de chumbadores, serão escoradas e mantidas no prumo até o completo
endurecimento da argamassa.
1.4.7.1.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Serviço: Compreende o fornecimento e instalação de esquadria de alumínio;
Execução
Ă͘ Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical, sobre os calços nunca localizados
no meio dos vãos, para que não ocorram deformações e avarias;
ď͘ Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estocados em outros compartimentos;
Đ͘ As esquadrias serão fixadas com buchas e parafusos cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo
fabricante;
Ě͘ O fornecedor da esquadria deverá aferir as medidas dos vãos e verificar as condições de fixação de modo
evitar discrepâncias de tamanho que provoquem mal funcionamento ou deformidade das peças;
Ğ͘ As esquadrias serão fixadas após a execução do piso e divisórias.
1.4.8 REVESTIMENTOS E PINTURAS
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de
revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das
instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem
pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. O revestimento ideal deve ter três
camadas em dois grupos:
a. Chapisco, emboço e revestimento cerâmico;
b. Chapisco, reboco liso, antes da aplicação da massa corrida e pintura.
1.4.8.1.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)
Serviço: Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de chapisco.
Execução
a. Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, isenta de poeiras, substâncias oleosas e restos de argamassa
que prejudicam a aderência;
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b. Misturar o adesivo na água de amassamento na proporção de 1:2. O adesivo à base de resina sintética tem a função
de melhorar o desempenho da argamassa em relação à aderência;
c. Adicionar esta mistura em uma argamassa de cimento/areia 1:3;
d. Lançar a argamassa com a colher, repetidamente, com força para fazê-la aderir firmemente ao forro e formar uma
base rústica de regularização e ancoragem do emboço;
e. Assentar a massa de acabamento após 24 horas.
1.4.8.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8
Serviço: Consideram -se material e mão -de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
Execução
a. A MASSA ÚNICA deve ser iniciada somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento,
obedecendo aos seguintes prazos mínimos:
x 24 horas após a aplicação do chapisco;
x 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos
de concreto, para início do emboço.
b. A espessura máxima admitida para massa única e de 20mm;
c. Usar guias (mestras) para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2m;
d. Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa entre elas, em camada uniforme e de
espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro;
e. Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até
conseguir uma superfície cheia e homogênea;
f. Desvio de prumo tolerável: 3mm por metro.
1.4.8.1.3 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRA‚O 1:2:8
O mesmo procedimento adotado na massa única, a diferença que o acabamento da superfície que será áspero para
otimizar a fixação da cerâmica, portanto a superfície se manterá planasarrafeada não será afagada.
1.4.8.1.4

REVESTIMENTO CERÂMICOS PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÍES 20X20 CM

Serviço: Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento das placas
cerâmicas, inclusive rejuntamento; Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.
Execução:
a. Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada;
b. Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar homogênea.
Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água, antes de aplicá-la,
o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo;
c. Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma
área não superior a 1m²;
d. A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3mm a 4mm), formando os
sulcos que facilitarão a fixação e aprumo das peças cerâmicas.;
e. Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou
batendo levemente com um martelo de borracha;
f. O rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento. Antes, deve-se retirar os excessos de argamassa
colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças
apresentando som cavo.
1.4.8.1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS MÃOS
Serviço:
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Ă͘ Considerou-se aplicação com rolo de lã para textura, sobre massa única ou reboco curado;
ď͘ Para maior impermeabilidade e durabilidade quando aplicado em superfícies externas, é recomendável a aplicação
de duas demãos de látex acrílico;
Đ͘ Considera aplicação em paredes externas sobre reboco utilizando selador acrílico para preparar a superfície;
Ě͘ Para aplicação direta sobre o bloco o consumo de selador acrílico é 0,27 litros/m².
Execução:
a. Antes da aplicação limpar previamente eliminando as partes soltas, poeira, gordura, graxa e mofo;
b. Lixar previamente toda a superfície e eliminar o pó com pano embebido em água;
c. Para limpar manchas de gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a
secagem;
d. Para limpar partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar
e aguardar a secagem;
e. A aplicação deve ser feita com rolo de lã, previamente umedecido, bastando homogeneizar bem o produto com uma
espátula apropriada (não utilizar chave de fenda).
1.4.9 COBERTURA
1.4.9.1.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS.
Configuração da montagem
Trama de madeira.
A trama de madeireira obedecerá a configuração
do esquema ao lado. Deverá ser executada por
profissional habilitado que adotara inclinação
definida no projeto. Serão utilizadas peças de
madeira de 1ª. Qualidade, serradas nas
dimensões uteis de sua função e devidamente
aparelhadas

1.4.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL
Para uma perfeita instalação das telhas coloniais Maristela, segue algumas recomendações que deverão ser
obedecidas pelo profissional de cobertura:
a. Armazenamento: Em caso de armazenagem, proteger o produto contra sujeiras, umidade e qualquer outro tipo
de material que danifique o produto;
b. A inclinação mínima a ser obedecida é de 30%. Para se obter a inclinação mínima correta, obedeça aos valores
determinados na figura;
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c. Montagem: Para a montagem do telhado, a capa e o canal são montados com a mesma telha, por isto não
possuem formas físicas diferentes. É importante observar o espaçamento entre as telhas dos canais. Não é
aconselhável deixar mais ou menos do que 2,0 cm de distância como determina a figura seguinte;

Com o ripamento pronto, as telhas devem ser
colocadas em 2 (duas) fileiras de cada vez, em linha
vertical mediante figura ao lado:

d. Amarração das Telhas: É recomendável a amarração das capas e dos canais, evitando a movimentação das
mesmas no telhado. DICA: os canais podem ser amarrados até a 3ª fiada instalada, não necessitando de
amarração nas demais fiadas, porém as capas devem ser todas amarradas. As capas devem ser amarradas
na ripa superior da qual se encontra, conforme figura abaixo:

1.4.9.1.3 CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA
Instalação da Cumeeira: Disponha as cumeeiras sobre a área a ser coberta, distribuindo-as adequadamente antes
de fixar. A cumeeira deve ser assentada com argamassa de cimento traço 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
1.4.9.1.4 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO.
Será fixada utilizando-se pregos nas partes frontal, laterais e fundo do beiral da cobertura utilizando tábua de
primeira qualidade com acabamento aparelhado.
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1.5 ARQUIBANCADA
1.5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.4.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS

1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.2.4

Após a locação da obra com instrumentos topográficos (item 1.1.4), proceder-se-á a construção do gabarito com
tábuas corridas fixadas em pontaletes de madeira com espaçamento máximo de 2,00m. O gabarito deve ser
executado com maior precisão possível, tendo-se em vista a locação adequada do alinhamento de meio fio e o
nivelamento do piso final.
FUNDAÇÃO E LASTRO (ASSENTO)
A execução da escavação manual utilizará mão de obra humana com uso de ferramentas e EPIs adequados,
observando-se o cuidado necessário à execução das cavas considerando-se que não há previsão de uso de
formas.
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
Serviço: Consideram-se material e mão-de-obra para aquisição de material e preparo da fundação corrida.
Execução:
Ă͘ Antes da implantação da alvenaria de embasamento o fundo da vala deve estar devidamente apiloado e
regularizado por um lastro de concreto com espessura de 5cm e largura 10cm maior que a largura da
estrutura de fundação em alvenaria de pedra a ser executada;
ď͘ Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado de
decomposição ou proveniente de capa de pedreira;
Đ͘ As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; em seguida, a superfície formada
será umedecida em toda sua extensão. Será, então, lançada uma camada de argamassa, de modo a
possibilitar a aderência com a camada de pedras subseqüente. Os espaços maiores entre as pedras serão
preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas,
aumentando, assim, a segurança da estrutura. Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço será
executado até atingir a altura indicada no projeto.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO C/ SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO
Serviço: Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.
Execução:
Ă͘ Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a
0,40 m de espessura;
ď͘ O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm;
Đ͘ Observar a umidade de compactação do solo.
LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO
Serviço: Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa, exceto os serviços de
regularização da base.
Execução:
Ă͘ O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de
colocadas as canalizações que passam sob o piso;
ď͘ Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com betoneira convencional ou manualmente
(conforme definido na planilha);
Đ͘ Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas de
dilatação em ripas de madeira ou tiras de pvc;
Ě͘ O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela
passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre "mestras" niveladoras, previamente
executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro;
Ğ͘ A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas;
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1.5.2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA.
Para execução do lastro será feita a montagem da forma em madeira serrada ao longo perímetro do assento da
arquibancada, observando a altura definida para o mesmo
1.5.3 ALVENARIAS
1.5.3.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM)
Execução:
a. Antes de iniciar a primeira fiada, deverá ser observado o nivelamento do embasamento e a demarcação das
faces externas das alvenarias a serem edificadas conforme o gabarito;
b. Deverá ser observado sempre o desencontro de juntas, adotando-se francionamento dos blocos estruturais
como garantia de travamento de todo eo conjunto;
c. A medida que a obra avança, tanto na horizontal quanto na vertical, deverá ser aferido constantemente:
nivelamento, prumo e esquadro;
d. Recomenda-se que os aterros compactados entre as paredes sejam executados a medida que estas se
desenvolvam;
e. Após a conclusão de serviço, o lastro será executado conforme indicação do projeto.
1.5.4

REVESTIMENTOS E PINTURAS
Com o objetivo de melhorar o acabamento do conjunto arquibancada a mesma receberá:
x Chapisco;
x Massa única e
x Pintura.

Os serviços serão executados conforme especificados no item 1.3.8 (nos subitens correlatos). Ao se executar
as arestas e quinas deverá ser observado para que as mesmas sejam arredondas, não se admitindo quinas
vivas que possam machucar os usuários;
O controle do traço da massa única deve ser rigoroso de modo a garantir a integridade do revestimento em uso
e exposição às intempéries;
A pintura a ser utilizada deverá se aquela especificada para uso em piso de quadras.
1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA
Serviço:
a. Mão-de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, bancadas
e esquadrias;
b. ƐƚĆŽŝŶĐůƵƐŽƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞůŝŵƉĞǌĂ͘
Execução:
a. ŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌĚĞǀĞͲƐĞƚŝƌĂƌƚŽĚŽŽůŝǆŽĚŽůŽĐĂů͕ƉŽŝƐĨĂĐŝůŝƚĂŶĂŚŽƌĂĚĂůŝŵƉĞǌĂƉƌŽĨƵŶĚĂ͖
b. ŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂĕĆŽƉƌŽĐƵƌĞĞŶƚĞŶĚĞƌŽƋƵĞǀĂŝůŝŵƉĂƌĞƉƌŽĐƵƌĞŽŵĞůŚŽƌƉƌŽĚƵƚŽƉĂƌĂŽ
ĐĂƐŽ͘ĂĚĂŵĂƚĞƌŝĂůŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚĞƵŵƚŝƉŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͖
c. EƵŶĐĂĚŝůƵĂƉƌŽĚƵƚŽƐĞŵĐŝŵĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞĂƐĞƌůŝŵƉŽ͕ĞǀŝƚĞŽƌĞƐƉŝŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐ͖
d. EĆŽŵŝƐƚƵƌĂƌƉƌŽĚƵƚŽƐ͘/ƐƐŽƉŽĚĞŶĞƵƚƌĂůŝǌĂƌƐƵĂĂĕĆŽŽƵĐĂƵƐĂƌƌŝƐĐŽăƐƵĂƐĂƷĚĞ͘
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Considerações Finais
A obra somente será recebida em plenas condições de funcionalidade, sem restrições e inconformidades
executivas, limpa e com funcionamento integral de instalações e equipamentos. Livre de vazamentos e outras
anomalias.

Muniz Ferreira, Ba – 30 de dezembro de 2020
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DETALHE 01 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

20 cm

78%2'()(552
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TIPO EXTINTOR

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou
pictograma e ou seta direcional:
fotoluminescente, com altura de
letra sempre > 50 mm

Distânca Miníma 1,00 m
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$/785$0,1,0$ PHWURV

$/785$0$;,0$ PHWURV

720$'$

Altura máxima 1,60 m
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DETALHE 02 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

Piso Acabado
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&RQWUDWDomR GH (PSUHVD SDUD H[HFXomR GH REUDV H VHUYLoRV GH &RQVWUXomR GH
&DPSR GH )XWHERO 6RFLHW\ FRP 3LVR HP *UDPD 6LQWpWLFD $UTXLEDQFDGD
9HVWLiULR H ,OXPLQDomR QR 0XQLFtSLR GH 0XQL] )HUUHLUD%DKLD GHVFULWRV QHVWH
HGLWDO FRP UHFXUVRVSURYHQLHQWHV GR 0LQLVWpULR GD &LGDGDQLD SHOR WLSR GH OLFLWDomR
PHQRUSUHoRVHJXQGRRUHJLPHGHH[HFXomRGHHPSUHLWDGDSRUSUHoRJOREDO
 '(6&5,d2'266(59,d26

$VREUDVVHUYLoRGH5HFXSHUDomRGHHVWUDGDVGDVUHIHULGDVORFDOLGDGHVREMHWRGHVWH
FHUWDPHDGYLUmRFRQIRUPH3URMHWRH(VSHFLILFDo}HV7pFQLFDV
$352321(17(GHYHFRQVLGHUDUQRVSUHoRVXQLWiULRVFRUUHVSRQGHQWHVSURSRVWRV
WRGRVRVPDWHULDLVHVHUYLoRVQHFHVViULRVEHPFRPRPRELOL]DomRGHVORFDPHQWRV
GHVPRELOL]DomR OHLV VRFLDLV WUDQVSRUWH DOLPHQWDomR VHJXURV OXFUR GHVSHVDV
LQGLUHWDV(3,¶VH(3&¶VHWF
4XDOTXHU G~YLGD VREUH DV REUDVVHUYLoRV VHUi GLULPLGD SHOD )LVFDOL]DomR TXH VH
QRUWHDUiSHORV7HUPRVGH5HIHUrQFLD
$081,=)(55(,5$SRGHUiRUGHQDUjFRQWUDWDGDDVXVSHQVmRGHTXDOTXHUWUDEDOKR
TXHSRVVDVHUGDQLILFDGRRXSUHMXGLFDGRSHODVFRQGLo}HVWHPSRUiULDVRXGHDFRUGR
FRPDVXDFRQYHQLrQFLD$&2175$7$'$QmRWHUiRGLUHLWRDUHFODPDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGHYLGRDHVWHPRWLYR
$ 081,= )(55(,5$ VH GHVREULJD GR IRUQHFLPHQWR GH iJXD HQHUJLD HOpWULFD RX
TXDLVTXHURXWURVVHUYLoRVj&2175$7$'$
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FRQIRUPHHVSHFLILFDGRGHIRUPDXQLWiULDHPSODQLOKDVDQH[DV
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 &21',d®(6'(3$*$0(172
$VIDWXUDVGHYHUmRYLUDFRPSDQKDGDVGDGRFXPHQWDomRMXVWLILFDGRUDUHODWLYDDFDGD
VHUYLoRIDWXUDGRGHYLGDPHQWHDWHVWDGDSHOD)LVFDOL]DomR
1mRVHUiUHDOL]DGDPHGLomRSDUFLDOGRVHYHQWRV
2 SDJDPHQWR VHUi UHDOL]DGR VRPHQWH DSyV D H[HFXomR H DSURYDomR SRU SDUWH GD
ILVFDOL]DomR GH WRGRV RV VHUYLoRV TXH FRPS}HP FDGD HYHQWR HVSHFLILFDGRV QDV
SODQLOKDVTXHDFRPSDQKDPRHGLWDO
$VPHVPDVVyVHUmROLEHUDGDVSDUDSDJDPHQWRDSyVDSURYDGDVSHODiUHDJHVWRUD
HVWDULVHQWDVGHHUURVRXRPLVV}HVVHPRTXHVHUmRGHIRUPDLPHGLDWDGHYROYLGDV
j&2175$7$'$SDUDFRUUHo}HV
2V GRFXPHQWRV GH FREUDQoDV LQGLFDUmR REULJDWRULDPHQWH R Q~PHUR H D GDWD GH
HPLVVmRGD V 1RWD V GH(PSHQKRHPLWLGD V SHOD081,=)(55(,5$HTXHFXEUDP
DH[HFXomRGDVREUDVVHUYLoRV
(;,*(1&,$7e&1,&$
'HYHUiVHUDSUHVHQWDGRQDGRFXPHQWDomRGDOLFLWDomRRVLWHQVDEDL[RUHODFLRQDGRV
 5HJLVWURRXLQVFULomRGDHPSUHVDFRQWUDWDGDQR&5($ &RQVHOKR5HJLRQDOGH
(QJHQKDULD H $JURQRPLD  HRX &$8 &RQVHOKR GH $UTXLWHWXUD H 8UEDQLVPR 
FRQIRUPHDViUHDVGHDWXDomRSUHYLVWDVQRSURMHWREiVLFRHPSOHQDYDOLGDGH
 4XDQWR j FDSDFLWDomR WpFQLFRRSHUDFLRQDO DSUHVHQWDomR GH XP RX PDLV
DWHVWDGRVGHFDSDFLGDGHWpFQLFDIRUQHFLGRSRUSHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRS~EOLFR
RXSULYDGRGHYLGDPHQWHLGHQWLILFDGDHPQRPHGRFRQWUDWDGRUHODWLYRjH[HFXomR
GH VHUYLoR GH HQJHQKDULD FRPSDWtYHO HP FDUDFWHUtVWLFDV TXDQWLGDGHVHSUD]RV
FRP R REMHWR SUHVHQWH HQYROYHQGR DV SDUFHODV GH PDLRU UHOHYkQFLD H YDORU
VLJQLILFDWLYRGRREMHWR6HUiDGPLWLGDSDUDILQVGHFRPSURYDomRGH TXDQWLWDWLYR
PtQLPR GR VHUYLoR D DSUHVHQWDomR GH GLIHUHQWHV DWHVWDGRV GH 6HUYLoRV
H[HFXWDGRVGHIRUPDFRQFRPLWDQWHDVDEHU

)RUQHFLPHQWR H DSOLFDomR GH JUDPD VLQWpWLFD ± &RPSURYDomR
PtQLPD±P

P

$ODPEUDGRSDUDTXDGUDSROLHVSRUWLYD±&RPSURYDomRPtQLPD±

2%62VDWHVWDGRVH[LJLGRVQRVXELWHPDQWHULRUSDUDVHUHPDFHLWRVGHYHUmRWHUDV
VHJXLQWHVLQIRUPDo}HV
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D 'HVFULomRGDVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGDVREUDVRXVHUYLoRVHDWHVWDUDH[HFXomR
SDUFLDORXWRWDOGRREMHWRGRFRQWUDWR
E )LUPDGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGRFRQWUDWDQWH
F 'DWDGHHPLVVmR
G 0HQomRDRGRFXPHQWRGHUHVSRQVDELOLGDGHWpFQLFDH[SHGLGRHPUD]mRGDVREUDV
RXVHUYLoRVH[HFXWDGRV $57557 
H ,QIRUPDo}HVTXDQWRDDXWRULDGRGRFXPHQWRFRPRQRPHFRPSOHWRHHQGHUHoR
 &RPSURYDomRGDFDSDFLWDomRWpFQLFRSURILVVLRQDOPHGLDQWHDSUHVHQWDomRGH
&HUWLGmR GH $FHUYR 7pFQLFR ± &$7 H[SHGLGD SHOR &5($ RX &$8 GD UHJLmR
SHUWLQHQWH QRV WHUPRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHO HP QRPH GR V  UHVSRQViYHO LV 
WpFQLFR V  HRX PHPEURV GD HTXLSH WpFQLFD TXH SDUWLFLSDUmR GD REUD TXH
GHPRQVWUH D $QRWDomR GH 5HVSRQVDELOLGDGH 7pFQLFD  $57 RX R 5HJLVWUR GH
5HVSRQVDELOLGDGH7pFQLFD557UHODWLYRjH[HFXomRGRVVHUYLoRVTXHFRPS}HP
DV SDUFHODV GH PDLRU UHOHYkQFLD WpFQLFD H YDORU VLJQLILFDWLYR GD FRQWUDWDomR D
VDEHU


)RUQHFLPHQWRHDSOLFDomRGHJUDPDVLQWpWLFD



$ODPEUDGRSDUDTXDGUDSROLHVSRUWLYD

3523267$25d$0(17È5,$
'HYHUmRVHUDSUHVHQWDGDVQDGRFXPHQWDomRGDOLFLWDomRDVSODQLOKDVRUJDQL]DGDV
FRQIRUPHRUoDPHQWRGHUHIHUrQFLD YHUHGLWDO 


3ODQLOKD2UoDPHQWiULD



3ODQLOKDGHOHYDQWDPHQWRGHTXDQWLGDGHV3/4



$JUXSDGRUGHHYHQWRV



4XDGURGHFRPSRVLomRGR%',



&URQRJUDPDSUHYLVWR3/(



&URQRJUDPDItVLFRILQDQFHLUR



&RPSRVLo}HV XQLWiULDV GH WRGRV RV VHUYLoRV GD SODQLOKD LQFOXVLYH

FRPSRVLo}HV DX[LOLDUHV 2EV &RPSRVLo}HV LJXDLV QmR SUHFLVDP VHU
UHSHWLGDV


3ODQLOKDGHHQFDUJRVVRFLDLVDGRWDGRV
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$UTXLYRGLJLWDO &' GDSURSRVWDGD HPSUHVD QDH[WHQVmR[OV ([FHO 

FRPWRGDVDVSODQLOKDVVROLFLWDGDVSDUDTXHDPHVPDVHMDVXEPHWLGDDDQiOLVH
GDHTXLSHWpFQLFD
OBS.: Por se tratar de convênio com a Caixa, recomendamos fortemente a utilização
da planilha oficial do banco fornecida junto ao edital.
Na utilização da planilha sugerida, o licitante deverá:
¾ ,QVHULUQDDED³'$'26´QDFROXQD)OLQKDRQRPHGD/LFLWDQWH
¾ ,QVHULUQDDED³'$'26´QDFROXQD)OLQKDR&13-GD/LFLWDQWH
¾ ,QVHULUVHXVSUHoRV MiDGLFLRQDGRVR%', QDDED³25d$0(172´FROXQD
³3UHoR8QLWiULR FRP%',  5 ´
Ao inserir os valores da sua proposta, automaticamente todas as outras planilhas serão
atualizadas.
,167$/$d202%,/,=$d2('(602%,/,=$d2
$LQVWDODomRPRELOL]DomRHGHVPRELOL]DomRUHIHUHPVHjVDWLYLGDGHVGHHVWUXWXUDomR
ItVLFDHGHHTXLSDURVDPELHQWHVGHWUDEDOKRFXMRFXVWRVHUiGLOXtGRQRSUHoRJOREDO
GDREUD
&5,7e5,26'(-8/*$0(172
6HUiYHQFHGRUDD/LFLWDQWHTXHDSUHVHQWDURPHQRUSUHoRJOREDOHQRFDVRGHHPSDWH
HQWUH GXDV RX PDLV SURSRVWDV GH PHQRU SUHoR VHUi UHDOL]DGR VRUWHLR S~EOLFR SDUD
GHILQLU D YHQFHGRUD 3DUD HIHLWR GH FRQWUDWDomR VHUi REHGHFLGD ULJRURVDPHQWH D
RUGHP GH FODVVLILFDomR JHUDO SULRUL]DQGR D SURSRVWD GH PHQRU SUHoR H HVWi
FRQGLFLRQDGD j GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV $ SURSRQHQWH GHYHUi
FRQVLGHUDUQRSUHoRSURSRVWRWRGRVRVPDWHULDLVHVHUYLoRVQHFHVViULRVEHPFRPR
LPSRVWRV HP JHUDO OHLV VRFLDLV WUDQVSRUWH DOLPHQWDomR VHJXUR OXFURV GHVSHVDV
LQGLUHWDVHWF
5(*,0('(&2175$7$d2
2UHJLPHGHFRQWUDWDomRVHUiHPSUHLWDGDSRUSUHoRJOREDO
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),6&$/,=$d2
$ILVFDOL]DomRGRVVHUYLoRVVHUiIHLWDGLUHWDPHQWHSHOD081,=)(55(,5$DWUDYpVGH
VHUYLGRU IRUPDOPHQWH GHVLJQDGR QD IRUPD GR $UW GD /HL Q  D TXHP
FRPSHWH YHULILFDU VH D &RQWUDWDGD HVWi H[HFXWDQGR RV VHUYLoRV FRQIRUPH R
HVSHFLILFDGR REVHUYDQGR R FRQWUDWR H RV GRFXPHQWRV TXH R LQWHJUDP $
352321(17( LGHQWLILFDUi SURILVVLRQDO OHJDOPHQWH KDELOLWDGR SDUD H[HFXomR GRV
VHUYLoRV5HVSRQViYHO7pFQLFR(QJHQKHLUR&LYLORX$UTXLWHWRFRPDGHYLGD$QRWDomR
GH 5HVSRQVDELOLGDGH 7pFQLFD $57  TXH GHYHUi VHU R LQWHUORFXWRU GD PHVPD H D
),6&$/,=$d2
48$'526&203/(0(17$5(6
1mRpQHFHVViULDDSUHVHQWDomRGHTXDGURVFRPSOHPHQWDUHVSRUVHWUDWDUGHREUDV
VLPSOHVHGHSHTXHQDFRPSOH[LGDGHVHPGLILFXOGDGHVWpFQLFDVTXHMXVWLILTXHP
5(&(%,0(172'266(59,d26
$SyV D LQVSHomR ILQDO H VHQGR RV VHUYLoRV DSURYDGRV SHOR ILVFDO GR FRQWUDWR D
3UHIHLWXUD GH 081,= )(55(,5$ H D &2175$7$'$ DVVLQDUmR XP 7(502 '(
(1&(55$0(172)Ë6,&2TXHGHYHUiDFRPSDQKDUDPHGLomRILQDOMXQWDPHQWHFRP
GRFXPHQWRVLPSUHVVRVHHP$UTXLYR0DJQpWLFR





$GULDQD6DQWRV5HLV
(QJ&LYLO
&5($%$
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