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Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA, através da Comissão Permanente de
Licitação, nomeada pelo Decreto nº 137/2021, torna público que no dia 10 de maio de 2022, às 09
horas, Horário do Estado da Bahia, a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na sala da
Comissão de Licitação, situada na Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000, para
receber e iniciar a abertura dos envelopes "A" e “B” da licitação na modalidade CONCORRENCIA
PÚBLICA nº 001/2022, do tipo menor preço global por lote e na forma de execução indireta, sob
regime de Empreitada por Preço unitário, referente aos serviços especificados neste Edital,
conforme solicitação expressada no Processo Administrativo nº 083/2022. Os recursos para
pagamento dos serviços Objeto desta Licitação correrão à conta do:

UNIDADE: 05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 1002
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSO: 01/04/19
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1. INTRODUÇÃO
1.1.
Está licitação sob a modalidade “CONCORRENCIA PÚBLICA”, será regida pelos
instrumentos legais abaixo estabelecidos:
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações Posteriores.
- Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
- Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
- e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
- Contrato entre o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA e a CONTRATADA
- Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento
1.2.
Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar,
aparecerem neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o significado
determinado a seguir:
x

PMC: Prefeitura Municipal de CACHOEIRA.

x

CPL: Comissão Permanente de Licitação.

x

PROJU: Procuradoria Jurídica.

x
CONTRATANTE / LICITADORA, AGENTE PROMOTOR: PMC/SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
x
PROPONENTE /CONCORRENTE / LICITANTE: Empresa que apresenta Proposta para os
serviços da presente Licitação.
x
CONTRATADA: Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados os
serviços, mediante assinatura de "Contrato".
x
FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE e/ou prepostos
credenciados por ela, para realização da fiscalização dos serviços, Objeto da presente Licitação. A
Fiscalização na execução de ensaios com a finalidade de assegurar a qualidade do serviço,
obediência às normas, especificações, prazo de entrega e demais dados informados pela(s)
PROPONENTE(s) em sua(s) Proposta(s).
x ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
x CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
x

CRC - Conselho Regional de Contabilidade.

x

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

x

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.

1.2.1 - Cópia da íntegra deste Edital e seus anexos estará disponível no Diário Oficial Eletrônico do
Município, no link http://www.cachoeira.ba.gov.br/site/diariooficial incluindo, Planilha orçamentária
com quantitativos e estimativa de preços, cronograma físico financeiro, planilha de BDI,
memorial descritivo com especificações técnicas, e demais elementos pertinentes.
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1.2.2 - Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior será disponibilizado no
portal de transparência do Município eximindo-se a PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, de qualquer responsabilidade pelo não cumprimento, pelas empresas interessadas,
ao aludido neste subitem.
1.2.3
- A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, elementos
disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus Anexos.
1.3.

A CPL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital.

1.4.O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO ficará responsável pela supervisão e medição
dos componentes relativos aos serviços do Objeto deste Edital.
1.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão
obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na reabertura de novo prazo
para apresentação das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua
elaboração.
1.6.
A Licitação a que se refere este Edital poderá ser revogada pela PMC/SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no caso de nenhuma proposta atender ao Objeto das
especificações, evidenciando incapacidade técnica, ou por outras razões de interesse público
decorrentes de fato devidamente comprovado, ou ainda adiada ou anulada quando verificada
ilegalidade insanável.
1.7.
O esclarecimento de dúvidas de interpretação deste Edital, por parte de seus adquirentes, deverá
ser solicitada por escrito e encaminhadas a CPL através Comissão de Licitação, situada na Rua Ana Nery,
n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000 ou pelo e-mail: licitacaocachoeira2021@gmail.com.

2. OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário, visando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA, INCLUINDO, MATERIAIS E MÃO DE
OBRA, conforme Planilhas (Anexo I), memorial descritivo, projetos e demais documentos e anexos
constantes deste edital de CONCORRENCIA PÚBLICA nº 001/2022, motivado pelo Processo
Administrativo nº 083/2022.
2.2.
Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela CONTRATANTE
neste Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem
necessários à perfeita execução dos serviços, os quais deverão ser avaliados na elaboração das
composições de preço da PROPONENTE, não cabendo alegação de insuficiência ou
desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas no presente Edital e em seus
anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela CONTRATADA
sem quaisquer ônus para a PMC, bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou
qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.
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3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO
3.1.

Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitadas, correrão à conta:

UNIDADE: 05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 1002
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSO: 201/04/19
3.2 O valor total Máximo do Orçamento Básico Objeto deste Edital é de R$ 3.457.982,94 (três
milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais e noventa e
quatro centavos). Não serão aceitas propostas com valores superiores aos valores constantes na
Planilha Orçamentária, sendo que as empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente
desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II do Art. 48 da Lei 8.666/93.
4. TIPO DE LICITAÇÃO
4.1. – A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo “MENOR PREÇO GLOBAL por
lote", conforme o artigo 45, parágrafo 1°, inciso I e com regime de execução indireta por
“EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme artigo 10, inciso II, letra “b”, da Lei nº 8.666, de
21.06.93 e suas alterações posteriores.
5. PRAZO
5.1.
O prazo de vigência contratual Objeto desta Licitação, contados da data da emissão da
ordem de serviço pela PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO é de até 05 (cinco)
meses prorrogáveis com base no artigo 57 da Lei 8.666/93.
5.1.1.
O prazo de execução dos serviços Objeto desta Licitação é de 05 (cinco) meses
conforme cronograma físico financeiro.
5.2.
O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, após aprovação da
PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, observando-se o item 14.2 deste Edital e desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:
a) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO de CACHOEIRA;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de CACHOEIRA;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
e) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de CACHOEIRA em documento contemporâneo à sua
ocorrência;
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f) omissão ou atraso de providências a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de
CACHOEIRA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execução do Contrato.
5.3.
As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 45 (quarenta e cinco)
dias, contados da data da sua entrega.
5.4.
Na hipótese da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não convocar para
assinatura do Contrato a empresa vencedora, ou outra na ordem de classificação, no prazo de até
45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a data da abertura das propostas, as Licitantes ficarão
liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, ser acordada com a
LICITANTE, a prorrogação do prazo de validade da proposta.
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.
Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais através de
representantes devidamente credenciados (conforme modelo ANEXO II) que atenderem
integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir:
a) Só poderá deliberar em nome do proponente na sessão, podendo praticar os atos pertinentes ao
certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório junto à COPEL, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
b) Apresentação de documento de identificação com foto do representante legal para esta
sessão, e do contrato social da empresa, visando comprovar a compatibilidade com o objeto
deste certame, sendo que, sua ausência irá penalizar a empresa interessada, no não
credenciamento do seu representante.
c) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular ou Carta de Credenciamento (ANEXO II) com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
d) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes
de "Proposta" e "Documentos de Habilitação".
e) A empresa deverá comprovar a sua qualificação de micro ou pequena empresa, no
credenciamento, sendo que, não será aceita declaração simples do contador.
f) A empresa deverá apresentar declaração de enquadramento da sua qualificação de micro ou
empresa de pequeno porte juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida a
menos de 30 (trinta) dias da data de abertura das propostas deste edital.
g) Apresentação de declaração da empresa, obrigatoriamente, de que tem pleno conhecimento do
Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em
que se encontra para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente,
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qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução do serviços, sob pena
de não credenciamento do representante, em caso de não apresentação do documento exigido. A
empresa poderá agendar visita (não obrigatória), ao município, visando conhecer as condições
locais, acima mencionadas.
6.1.2 – Em obediência ao estabelecido na Lei Federal, nº 13.726 de 8 de setembro de 2018, os
documentos para credenciamento de representantes, que, não forem apresentados
autenticados em cartório, poderão, ser apresentados, da seguinte forma:
I. Em cópia simples para autenticação de documento, cabendo ao agente administrativo,
mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a sua autenticidade;
6.1.3 - No caso de documentos de propostas e/ou habilitações de proponentes, tais
autenticações, poderão ser realizadas da mesma forma, mencionada no inciso acima, desde
que, seja apresentada até um dia útil antes da data da sessão, vedadas as suas
autenticações, no momento e/ou durante a sessão.
6.2.
Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e
as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as
declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis
federal, estadual, distrital ou municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência
ou em fase de dissolução ou liquidação.
6.3.

Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

6.4.

Não será permitida a participação de empresas em Consórcios.

6.5.
Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de
um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
6.6.
É vedada a subcontratação de serviços a terceiros, sem a prévia concordância do
CONTRATANTE manifestada por escrito.
6.6.1. Em caso de subcontratação, para serviços deste contrato, a mesma somente, poderá
ocorrer com anuência e autorização prévia da Administração e, obrigatoriamente, para micro
e pequenas empresas, conforme estabelece a Lei Federal nº 147/2014;
6.7.
Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que
tenham elaborado o Projeto Básico deste Edital, ou participado de sua elaboração.
6.8
A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos.
6.9
Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua
documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da
CPL.
6.10
No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as
LICITANTES, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. As
LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por
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prepostos munidos de Carta de Credenciamento (Anexo III), para todos os atos da licitação,
firmada pelo representante legal da empresa, sendo que, a ausência de qualquer dos documentos
exigidos, ensejará no não credenciamento do representante da empresa interessada.
6.11
A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de
participar do presente Certame, ficando o mesmo, entretanto, impossibilitado de responder pela
LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos.
6.12
As empresas que não atenderem ás exigências para credenciamento terão os seus
envelopes aproveitados e analisados, mas, não poderão se manifestar sob qualquer tema,
nem rubricar documentos, sendo que, destas análises poderão ser habilitados ou não e,
terem suas propostas classificadas ou não, conforme o caso.
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
7.1.
Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em
envelopes indevassáveis e fechados, somente aceitos na data e hora marcadas no Aviso de
Licitação do Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes
indicações:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
CONCORRENCIA PÚBLICA NO 001/2022
NOME DA PROPONENTE:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"
CONCORRENCIA PÚBLICA NO 001/2022
NOME DA PROPONENTE:
7.2.
As propostas apresentadas após a hora marcada no Aviso de Licitação, não serão
recebidas pela Comissão Permanente de Licitação.
7.3.
Os documentos dos ENVELOPES “A” - HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇOS,
serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir.
7.3.1. – Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa
encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.
7.3.2. – Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados
em 1 (uma) via original (sendo aceita cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial) e encadernados, com todas as folhas
rubricadas e numeradas em ordem crescente, apresentando, ao final, um termo de encerramento,
declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a
titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a
indicação dos elementos cadastrais.
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7.3.3. – O ENVELOPE “B” conterá a PROPOSTA DE PREÇOS que deverá ser apresentada em 1
(uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante,
encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de
encerramento, declarando, obrigatoriamente, o número de folhas que o compõem, devendo conter
na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em
licitação com a indicação dos elementos cadastrais. Todos os preços serão apresentados em
algarismo sem rasuras ou entrelinhas, na Planilha de Preços Unitários e Global (Anexo I).
7.3.4. – Os preços deverão ser fixados em Real.
7.3.5. – Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da Proposta de
Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os envelopes indicados no
item 9.1.
7.4. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A
PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO não será responsável por tais custos, quaisquer
que sejam os procedimentos seguidos na Licitação ou os seus resultados.
8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"

8.1.
As empresas Licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos
especificados a seguir:
. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica;
. Documentação Relativa à Qualificação Técnica;
. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;
. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal;
. Documentação Complementar.
8.1.1.

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a)

Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa;

b)

Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c)
Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidada em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados dos documentos comprobatórios
da eleição de seus administradores;
d)
Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de
Composição da Diretoria em exercício;
e)
Decreto de autorização, no caso 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;
f)
Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada, comprovando a
delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e
propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor (es).
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8.1.2.

DA REGULARIDADE FISCAL

IProva de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
IIProva de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011, em
plena validade;
IIIProva de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida Ativa da
União, PGFN e Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE;
IV-

CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

VComprovante de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual, se
houver este último, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
VIO cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual não se confunde com a certidão
negativa de débitos, sendo dois (02) documentos distintos
8.1.2.1. As certidões deverão ser apresentadas no original ou em cópias autenticadas ou em cópias
simples acompanhadas dos seus originais para autenticação pela Comissão de Licitação, e valerão
nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa)
dias corridos, contados de sua expedição.
8.1.2.2. A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar
das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação,
desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a
documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao
estabelecido implicará na inabilitação da LICITANTE.
8.1.2.3 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a CPL – Comissão de Licitação verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
d) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União.
8.1.2.4. As consultas aos cadastros deverão ser realizadas em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
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8.1.2.4.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.1.2.4.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.1.2.4.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.1.2.5 Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.1.2.6 Os documentos da habilitação cadastral, acima indicados, deverão ser
acondicionados em envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro da LICITANTE e do(s) responsável (is) técnico(s) (Engenheiro Civil ou
Arquiteto) conforme atividades profissionais compatíveis para este objeto, no Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
(devidamente, em plena validade) ou Conselho. Na Certidão de Registro da Licitante, junto ao
CREA ou CAU, obrigatoriamente, deverá constar o nome do responsável técnico detentor
dos atestados a serem apresentados;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de serviços com características semelhantes às do
objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo, mediante: relação dos serviços executados,
sob pena de inabilitação, e atestados fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) – Certidão de Acervo Técnico, expedido pelo
CREA, em nome do responsável técnico da empresa
c) 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), que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. Para a
comprovação de similaridade, os atestados deveram demonstrar experiência em execução de
serviços considerados como parcelas de maior relevância, sendo que, os mesmos deverão estar
grifados com a finalidade de facilitar a conferência pela comissão de licitação:
Parcelas de maior relevância profissional:
a) DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
b) CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA
c) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)
d) EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
e) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM FERRAGEM
f) TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS
g) TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL OU SIMILAR
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h) FORRO EM RÉGUAS DE PVC EM AMBIENTES COMERCIAIS
i) REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA, COM REPOSICÃO DE 30% DO
MATERIAL
j) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), E = 3 CM
k) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
l) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
m) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS CERÂMICAS 5X5 CM
n) EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11
CM, ESPESSURA 6 CM.
o) EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM
p) POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
q) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS
r) APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO
s) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS
t) PINTURA COM TINTA ACRÍLICA/ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
u) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS
v) PINTURA VERNIZ ALQUÍDICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
w) INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM
x) CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
y) ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA
z) ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDA EM PVC
aa) PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO COM TINTA ACRÍLICA
bb) EXECUÇÃO DE GRADIL EM FERRO/ALUMÍNIO
cc) EXECUÇÃO DE PORTA OU PORTÃO DE FERRO OU AÇO
d) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica juntamente com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
à execução de serviços de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitação, conforme mínimo de 50% de quantidade das parcelas de relevâncias
do quadro, a seguir (porcentual mínimo, já especificado no quadro), envolvendo as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Para a comprovação, os atestados
deveram demonstrar obrigatoriamente, experiência em execução de serviços considerados como
parcelas de maior relevância os itens a seguir sob pena de inabilitação:
Parcelas de maior relevância operacional:

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

M2

Qtde. mínima, a ser
comprovada, conforme
atestados
480,00

CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM EDIFICAÇÕES, COM CONCRETO
USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM)
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

M3

12,00

M2

269,60

M2

600,00

Descrição do item de relevância

UR
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PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM FERRAGEM

M2

52,80

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL OU SIMILAR

M2

80,00

M2

60,00

FORRO EM RÉGUAS DE PVC EM AMBIENTES COMERCIAIS

M2

644,52

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA, COM REPOSICÃO DE
30% DO MATERIAL
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), E = 3 CM

M2

1548,93

M2

240,00

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS CERÂMICAS
5X5 CM
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM
POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

M2

1040,00

M2

1400,00

M2

80,00

M2

200,00

M2

400,00

M2

400,00

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS

M2

400,00

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO

M2

400,00

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS
DEMÃOS
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA/ESMALTE SINTÉTICO SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS
PINTURA VERNIZ ALQUÍDICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.

M2

7920,00

M2

400,00

M2

1000,00

M2

240,00

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM

M

80,00

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA

UN

8,00

UN

2,00

ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC

M2

480,00

PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO COM TINTA ACRÍLICA
EXECUÇÃO DE GRADIL EM FERRO/ALUMÍNIO

M2

200,00

M2

186,33

EXECUÇÃO DE PORTA OU PORTÃO DE FERRO OU AÇO

M2

61,27

Obrigatoriamente, o(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações
básicas:
¾ Nome do contratado e do contratante;
¾ Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no
CREA;
¾ Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
¾ Localização da obra ou dos serviços;
¾ Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
¾ Data do início e término dos serviços.
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C) O Responsável técnico da empresa, deverá comprovar que o mesmo tenha vinculo com a
empresa licitante interessada, apresentando através de cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
Profissional registrado:
x
x

Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes;
Ficha de Registro de Empregado;
Profissional contratado:

x

Contrato de prestação de serviços celebrado anterior a data desta sessão, devidamente
assinado.

Observações:
No caso de contrato de prestação de serviços - obrigatório as assinaturas (contratante e
contratado);
No caso de sócio - é dispensável a apresentação do contrato;
No caso de apresentação de Carteira de Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já
autenticada das páginas onde constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e
remuneração atualizada;
No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados
pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do responsável
pelo RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;

D) Apresentar Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços, acompanhada das
declarações específica para esta licitação (fazer menção obrigatória à CONCORRENCIA
PÚBLICA 001/2022/Cachoeira/Ba), de cada profissional, autorizando a inclusão do seu nome na
equipe técnica, devidamente assinada, sob pena de inabilitação. A Equipe Técnica deve conter
no mínimo:
x
x
x

01 (um) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto responsável técnico da empresa conforme certidão do
CREA/CAU Pessoa Jurídica indicando o nome do mesmo;
01 (um) Engenheiro ou técnico de Segurança do Trabalho;
01 (um) Encarregado Geral;
E)
Apresentar prova de registro obrigatório no MTE para o técnico de segurança do trabalho
ou certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA
sob pena de inabilitação.
F)
A qualificação do(s) membro(s) da equipe técnica será feita com apresentação do
“CURRICULUM VITAE” de cada um assinado e documento de identificação com foto.
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G)
Declaração formal sob pena de inabilitação de que os equipamentos estarão disponíveis
para realização dos serviços licitados, no Município de Cachoeira/BA no prazo de 30 (trinta) dias
corridos.
H)
Declaração formal sob pena de inabilitação indicando, obrigatoriamente um responsável
técnico geral;
I)
Declaração formal sob pena de inabilitação disponibilizando escritório para realizar os
serviços ou de canteiro de obras para a execução das obras;
J)
Declaração de disponibilidade de máquinas, veículos e equipamentos adequados para o
cumprimento do objeto da licitação. As máquinas, veículos e equipamentos necessários e
indispensáveis ao bom andamento dos serviços deverão estar disponíveis durante toda a
execução dos serviços.
K)
Atestado de Visita Técnica/Vistoria1: O licitante poderá vistoriar o local onde serão
executados os serviços, em companhia de servidor(a) da Prefeitura Municipal, conforme
designação da autoridade competente, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura
da sessão, com o objetivo de se inteirar do local, condições e do grau de dificuldade existentes
para execução do objeto, mediante prévio agendamento de horário, exclusivamente, pelo correio
eletrônico licitacaocachoeira2021@gmail.com.
L)
Realizada a Visita Técnica/Vistoria, de natureza facultativa, será fornecido pela Sec.
Mun. de Governo, atestando que o Responsável pela a Empresa visitou o local onde serão
executados os serviços e tomou conhecimento de todas as obrigações do objeto da Licitação.
M)
Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria aos locais onde serão
executados os serviços, deverá apresentar uma Declaração (conforme o modelo do
Anexo IX) de que conhece as condições dos locais para a execução do objeto, bem como
das implicações técnicas e financeiras para execução dos serviços. Os licitantes não
poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Licitação.
N)
Apresentar Termo de Compromisso sob pena de inabilitação, pela licitante, no qual fique
claramente evidenciada a obrigação de possuir instalações no Município de CACHOEIRA, até a
data do início dos serviços e durante toda a execução do contrato, para cumprimento do objeto
da licitação, caso venha sagrar-se vencedora de licitação.
O)
Declaração autêntica da empresa, obrigatoriamente, de que, tem pleno conhecimento do
Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação
em que se encontra para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir
futuramente, qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução dos
serviços.
8.1.4.

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com
respectiva demonstração do resultado do exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado do Termo de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio
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qualificado para tanto e contador, com respectivo CRP válido. Quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á a atualização dos valores, por
índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras, por balancetes ou
balanços provisórios. Em se tratando de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial e com o CRP do contador. Esta exigência acima
se aplica também, para empresas optantes pelo Simples.
8.1.4.2. Certidões negativas de falência e concordata, expedidas pelo Distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da
efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas
para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio.
8.1.4.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante
Circulante

+

Passivo

Não

+

Passivo

Não

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante
Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo
Circulante

8.1.4.4 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui
(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
8.1.4.4. Os índices de que trata o item 8.1.4.3 serão calculados pela LICITANTE e confirmados
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a identificação do seu nome e
do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, constantes no documento de
apresentação dos cálculos, obrigatoriamente, em papel timbrado da empresa, sob pena de
inabilitação.
8.1.5. Os licitantes, independente de porte, atividade ou forma de tributação, deverão apresentar
“notas explicativas” quando das demonstrações contábeis, conforme Resoluções CFC N°. 1.185/09
– NBC TG26, N°. 1.255/09 – NBC TG 1000, 4°. do Art. 176 da Lei N°. 6.404/76.
8.1.5.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal (Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93), conforme modelo constante do Anexo V.
8.1.5.2. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente
identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com
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qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou
indireta, conforme Anexo IX.
8.1.5.3. Os licitantes deverão apresentar declaração firmada pelo contador da Licitante em papel
timbrado da mesma, atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos
correspondentes aos índices especificados, foram extraídos do balanço do ultimo exercício social já
exigível
8.1.5.4. Alvará de Funcionamento, em plena validade, emitida pelo órgão municipal, de
conformidade com objeto contratual e compatível com o objeto desta licitação, sendo que não será
exigido para fins de habilitação, mas será para fins de contratação;
8.1.4.8. Apresentação ao final dos documentos de habilitação de termo de encerramento,
declarando, obrigatoriamente, o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a
titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a
indicação dos elementos cadastrais (item não inabilitatório);
9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B"
9.1.
A PROPOSTA DE PREÇOS que deverá conter a razão social da empresa e ser
apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante
legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo
de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo
conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra
em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, contendo os elementos a seguir
relacionados: A Proposta de Preços, assinada por seu representante legal e engenheiro
responsável técnico pela sua elaboração, e apresentada na forma estabelecida abaixo:
a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração por
instrumento público) bem como engenheiro responsável por sua elaboração, sob pena de
desclassificação da mesma, em papel timbrado, identificando a obra e o preço unitário e global dos
anexos para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais.
b) Planilha de "Preços Unitários e Global", conforme modelo constante do Anexo I, preenchendo
os campos destinados aos preços Unitários propostos escritos em algarismos arábicos, e
calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço Unitário para cada
tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da PMC. Caso contrário, a
Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser
observado o parágrafo § 3o do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
c) apresentação da composição de preço de todos os serviços com estipulação do BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas) bem como apresentar o percentual adotado;
d) apresentar a tabela de calculo final do BDI.
e) Cronograma físico-financeiro.
e) Apresentar declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas,
indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução dos serviços objeto deste
edital, inclusive mão-de-obra, matérias, maquinas e equipamentos necessários, tributos, impostos,
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os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, as despesas indiretas e a bonificação sob pena
de desclassificação;
9.2.
A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”) será elaborada, em Reais, considerandose que os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço unitário.
9.3.
No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e
considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente licitação e todas as
despesas, tais como: instalação do canteiro de obras; mobilizações e desmobilizações; limpeza ao
longo do prazo e ao final do serviço; sinalização; energia; água; mão-de-obra; materiais; máquinas,
veículos e equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivas,
combustíveis e lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e
sociais; todos os custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais
ao cumprimento do Objeto desta licitação.
9.3.1. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou
má interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os preços Unitários e
globais propostos, são completos e suficientes para custear integralmente os serviços que a eles
correspondem.
9.4.

As regras para cotação do preço global são as seguintes:

9.4.1. O preço Unitário e global a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes às
quantidades fornecidas, será cotado em Reais.
9.5.
A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá
determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais
como:
9.5.1. Erro de multiplicação do valor Unitário, pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço Unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço Unitário e as quantidades
previstas, alterando-se o valor final.
9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.
9.6. A CPL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos
quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem
os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar
da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da LICITANTE.
9.7. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e
da aquisição de materiais e contratação de mão de obra. Considerar-se-á, assim, que a não
indicação no conjunto de composições de custos Unitários de qualquer insumo ou componente
necessário para a execução dos serviços conforme projetado significa tacitamente que seu custo
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está diluído pelos demais itens componentes dos custos Unitários, itens estes julgados necessários
e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.
9.8. Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os
documentos da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha
separada, discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está
ofertando composição de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de
preços.
9.9. Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro, será considerado especificado e válido.
9.10. Para efeito de contratação prevalecerá o menor preço global e o mesmo corresponderá ao
valor total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações
fornecidas pela PMC, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do
local das obras, não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com
fundamento em erro de cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se
obrigado o licitante a executar a obra pelo preço ofertado.
9.11. Os valores propostos pela CONTRATADA deverão incluir os ônus e obrigações
correspondentes a legislação tributária, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os
decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias. A CONTRATADA
responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em
virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.
9.12. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme modelo anexo IX constante no edital, sob pena de não
aceitação da mesma.
10.

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.2.
Na sessão pública, serão recebidos os envelopes “A” e “B” de todas as LICITANTES e
poderão ser abertos os envelopes “A”, ficando a documentação deles constante, disponível para
ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que devidamente credenciados, que
a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos
envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
10.3.
Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que
os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES.
10.4.
Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada
ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão consideradas
habilitadas as LICITANTES que atenderem integralmente às condições previstas no item 8 deste
Edital.
10.5.
Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura
dos envelopes “B” - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que todas elas,
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inabilitadas ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à
habilitação. Neste caso serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes “B” PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, conforme recebidos.
10.6.
Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES, será
designada data para abertura dos envelopes “B” - Proposta de Preços, observado o prazo de
recurso.
10.7.
Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as
LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a
qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação complementar, salvo em
razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
10.8.
No dia, hora e local, marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para
recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todas as
LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de
preços das licitantes habilitadas.
10.9.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as
disposições deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente inexequível,
situações estas, que deverão ser plenamente justificadas nos autos do processo administrativo.
10.10.
Serão consideradas inexequíveis as propostas que não atenderem ao disposto no art. 48,
inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.
10.11.
Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem
decrescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta
apresentada pela microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido igual ou até 10% (cinco
por cento) superior ao melhor preço.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do
menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte
considerada vencedora do certame.
PARÁGRAFO QUARTO – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de
pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta
melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor preço global, de
acordo com o subitem 4.1.
10.12.
No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o sorteio público
como critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º do Art. 45, da Lei
8.666/93.
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10.13.
Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de
Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a
tal situação.
10.14.
É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a
instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
11.

DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

11.1.
Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, o
Prefeito do Município de CACHOEIRA/BA, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora.
12.

DOS RECURSOS

12.1.
Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por
escrito, devendo ser encaminhados através da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua
Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000, no prazo regido pela Lei 8.666/93, contados da
intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e dirigidos à
PROJU, por intermédio da CPL. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo email licitacaocachoeira2021@gmail.com, por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Ana
Nery, n° 27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000.
12.2.
Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará o recurso ao Secretário Municipal de Administração,
autoridade competente para o julgamento do recurso.
12.3.
Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de LICITANTE, ou
contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.
12.4.
A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE, julgamento
das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato por ato Unilateral e
escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos
de habilitação ou inabilitação das LICITANTES e julgamento das propostas, se presentes os
prepostos de todas as LICITANTES, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá
ser feita por comunicação direta aos interessados.
13. DO CONTRATO
13.1.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA, após a homologação do
certame e adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura do Contrato no
prazo de até 10 (dez) dias, prorrogáveis, por igual período, a critério da PMC.
13.2.
Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de CACHOEIRA, sem prejuízo da aplicação das
sanções administrativas à faltosa, convocar as LICITANTES remanescentes habilitadas e que
tiverem tido suas propostas consideradas exequíveis, na respectiva ordem de classificação.
13.3.
São da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, os ônus e obrigações
correspondentes às legislações tributárias e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos,
dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias, que correrão por sua exclusiva conta. A
CONTRATADA responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar
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a terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.
13.4.
A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, devendo a CONTRATADA submeterem-se a todas as medidas,
processos e procedimentos de Fiscalização adotados. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções
e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações, no que se refere ao
cumprimento do projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades
legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços
executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas
pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
13.5.
Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo,
com a prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das
respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de
prazo, baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou
apresentadas intempestivamente.
13.6. A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços
executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e equipamentos,
cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.
14. DAS MEDIÇÕES
14.1.
As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.2.
A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, serão acordados novos Cronogramas Físico e Financeiro, atendido o
interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.3.
Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão
de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital.
14.4.
A CONTRATADA obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da Planilha
Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses serviços serão
Objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços Unitários e globais
compostos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, observados o disposto no item 9.3
deste Edital.
14.5.
Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não
discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotações fornecidas, ou em suas eventuais alterações
no curso do Contrato.
14.6.
Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.
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14.7.
A medição final corresponderá a no mínimo 5 % (cinco por cento) do valor atualizado do
Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços.
15. GARANTIAS DE EXECUÇÃO
15.1. A CONTRATADA, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange aos
serviços constantes deste Edital, se obriga a apresentar, na assinatura do instrumento contratual,
garantia de execução, complementação da caução em garantia feita na licitação, de forma a atingir
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, até a aceitação
definitiva dos serviços. Quando o Contrato for reajustado ou alterado, a garantia será reajustada na
mesma proporção.
15.2.
A garantia das obrigações contratuais no valor acima descrito poderá ser apresentada
nas modalidades abaixo relacionadas:
a. caução em dinheiro (Caixa Econômica Federal, Agência 0067, Operação:
006, C/C: 00027-7). Em caso de depósito em cheque, somente, será aceito
desde que a compensação seja realizada até a data de assinatura do
instrumento convocatório;
b. seguro garantia;
c. fiança bancária.
16. RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.
Este contrato poderá ser rescindido Unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o
devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas
seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
c) Superveniência

de

incapacidade

financeira

da

contratada

devidamente

comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia
e escrita autorização do contratante.
16.2. Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
16.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados
nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
17.

FORMA DE PAGAMENTO

17.1
Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas
no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no item 14.1 deste Edital,
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observada a obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa,
e obedecido o sistema de medições objeto do item 14 deste Edital, devendo este percentual
mínimo de 5% (cinco por cento), ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.
17.1.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da
fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item
17.3.
17.1.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
17.2.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito a reajuste de preço.
17.3
O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido
acima. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o
caso.
1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 04 (quatro) vias;
3. Resumo de medição, em 04 (quatro) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso;
5. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao
da medição dos serviços;
6. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo
CREA - BA (apresentado somente na primeira medição ou quando houver alteração do
profissional responsável ou mediante execução dos serviços);
7. Certidões de regularidades com o FGTS, INSS, Tributos – Estadual Federal e Municipal
- e Dívida Trabalhista, sob pena de não pagamento.
17.4
O descumprimento do item 17.3 acarretará a rescisão do contrato, por
inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
18. DAS PENALIDADES
18.1.

A CONTRATADA inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a
20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma
prevista neste item ou na Cláusula Décima Primeira do Contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

18.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.
18.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
18.1.3. A sanção estabelecida no inciso IV deste item é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal de CACHOEIRA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
18.2.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo
da possibilidade de rescisão Unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de outras
sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.
19.

DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1.
A CONTRATADA executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita
obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
19.2.
Os Serviços do objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E MEIO AMBIENTE /PREFEITURA e/ou seu preposto, na seguinte forma:
19.2.1. A FISCALIZAÇÃO designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO
AMBIENTE/PREFEITURA anotará em livro diário de serviços, as ocorrências relativas à execução
do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil, para
adoção das medidas cabíveis.
19.2.2. A CONTRATADA deverá manter, no local serviço, preposto aceito pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, para prover o que disser respeito a regular execução
do Contrato.
19.3.

Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:

19.3.1. Provisoriamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da
comunicação escrita da CONTRATADA, atendendo o estipulado no item 13.6;
19.3.2. Definitivamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do
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recebimento provisório observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.
19.4.
A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e
serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos
empregados.
19.5.
O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita
execução do Contrato.
19.6.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE poderá estabelecer os
procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se do desenvolvimento
satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o Projeto em execução, assim como
os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os registros e documentos que
considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado pela
PMC, deverá contar com a mais ampla colaboração da CONTRATADA.
19.7.
A CONTRATADA deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que
seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

20.1. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante
justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato
deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
20.1.1 Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo
Federal.
20.1.2 Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço
proposto.
20.1.3 A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
20.2. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação, exceto quanto aos
envelopes A e B previstos no subitem 7.1, deverá ser encaminhada através do da Comissão
de Licitação, no seguinte endereço:
RUA ANA NERY, N°27 (CENTRO HISTÓRICO) | CEP 44300-000 OU NA FORMA ELETRÔNICA,
PELO E-MAIL: licitacaocachoeira2021@gmail.com
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20.3.
Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 8:00 às 12:00 horas, no
endereço especificado no subitem anterior.
20.4.
Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado
ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Permanente de
Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora
prevista.
20.5.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

20.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade
do CONTRATADO, os materiais que por ventura venham a ser importados por não terem
similaridade nacional, devem ser cotados na moeda de origem, para não incorrer em perda cambial
e desequilíbrio contratual, transformados em REAL na data de apresentação da proposta.
20.7. O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
20.8. Unilateralmente pela PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital ou por comum acordo
entre as partes:
I.
Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
II.
Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras;
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para a justa
remuneração das obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
I. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta
alínea, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.
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III.

Se no contrato não houverem sido contemplados preços Unitários e globais para obras ou
serviços, esse serão fixado como “PREÇOS NOVOS”, mediante negociação entre as partes,
respeitada os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.

IV. No caso de supressão de obras, se o CONTRATADO já houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMC pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
V. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovação repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para
menos, conforme o caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de altere
substancialmente o equilíbrio econômico e financeiro.
VI. Em havendo alteração Unilateral do contrato e aumente os encargos do contrato, a PMC deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
VII. A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
20.9. O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de emissão da Ordem
de Serviços pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O contratado obriga-se a promover
a Anotação de Responsabilidade Técnica do Contrato, no CREA com jurisdição do local da obra
(Art. 10 da Lei 6.496/77 de 7/12/1977), conforme a necessidade do serviço a ser executado.
20.10. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de 05
(cinco) meses contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
20.11. A impugnação perante PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO dos termos do
Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciariam, deverá se efetivar até o quinto
dia útil que anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair do direito de impugná-lo
posteriormente. Tal impugnação deverá ser formalizada por escrito ao responsável pela
PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da Comissão de Licitação da PMC,
onde será processada, não sendo aceita sua interposição via fac-símile, e-mail ou qualquer outro
meio eletrônico.
20.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.
20.13. A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício
entre o CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e
previdenciários, bem como quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença.
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21. DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da Comarca do Município de CACHOEIRA/BA, para solução de quaisquer
pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21.2.

São os seguintes, os Anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo I: Proposta de Preços, planilhas, projetos básicos e memorial descritivo;
Anexo II: Minuta do Contrato;
Anexo III: Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV:

Modelo (relação dos serviços executados pelo responsável técnico do licitante);

Anexo V Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal;
Anexo VI: Modelo de Atestado de Visita ao Local dos serviços;
Anexo VII:
Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar
com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta
ou indireta;
Anexo VIII:

Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato.

CACHOEIRA - Bahia, 05 de abril de 2022.
ELIANA GONZAGA DE JESUS
Prefeita Municipal
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
TERMO DE REFERÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, após autuar sob o n°
137/2021, o processo Administrativo, referente ao Concorrencia Pública n° 001/2022, autorizado
pela Prefeita Municipal, a Exma. Sra. Eliana Gonzaga, solicitando a contratação descrita na
Planilha abaixo (Planilha Descritiva e Estimada), vem através deste Termo de Referência, criar
condições favoráveis para executar tal contratação.
1. OBJETO / JUSTIFICATIVA:
1.1. O presente Processo Licitatório tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES,
PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA,
INCLUINDO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme condições e especificações constantes no
Edital.
1.2. Justificativa e metodologia para realização da despesa:
Em vista da demanda crescente de serviços e atividades sob responsabilidade da Secretaria de
Educação do município de Cachoeira, considerando que muitas demandas se relacionam com
serviços de especialidade e/ou porte incompatível, com os recursos disponíveis para a Secretaria,
há a necessidade da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia que possa
executar serviços de manutenção predial, de suas unidades administrativas e unidades escolares.
Consideramos também urgente este tipo de contratação, pois com o passar do tempo, o
envelhecimento das edificações, a existência de patologias já identificadas mas que não puderam
ser sanadas anteriormente, e a aproximação do período chuvoso no recôncavo, há um grande risco
de deterioração de áreas pontuais em algumas edificações, aumentando o custo de recuperação
futura e prejudicando em demasiado as atividades que se desenvolvem nestes locais.
Os serviços abrangidos para a futura contratação são todos relacionados a intervenções sobre as
instalações físicas pertencentes ou em uso pela Secretaria de Educação do Município de
Cachoeira, para atendimento de demandas de serviços especializados para manutenção predial,
corretiva ou preventiva, bem como , reconstituição das partes civis afetadas, pequenos serviços
e/ou fornecimento de material e serviços de pequeno porte e emergenciais, na área de Engenharia
Civil e de instalações complementares, e compreendem os serviços de INFRA E
SUPERESTRUTURAS; DEMOLIÇÕES (ALVENARIAS E DIVISÓRIAS, PINTURAS, VIDROS,
PAVIMENTAÇÕES, COBERTURAS, ESQUADRIAS, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METAIS,
LOUÇAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E HIDRO-SANITÁRIAS, dentre outros conforme Normas e
Especificações, SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil,
da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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Os serviços serão desenvolvidos pela empresa contratada, com a participação de
engenheiros/arquitetos com experiências, legalmente habilitados, e com comprovantes que
assegurem a sua capacitação na execução dos serviços de características semelhantes, sob a
coordenação da fiscalização, composta por técnicos da Prefeitura de Cachoeira ou outros
contratados, a serem designados oportunamente. Os custos destes profissionais deverão ser
previstos pela contratada na apuração dos seus valores consignados em proposta de preços.
Os serviços apresentados nesta contratação serão executados sob demanda, obedecendo a uma
programação feita pela Secretaria Municipal de Educação e/ou eventuais necessidades, sendo
demandados, através de Ordens de Serviço, emitidas pela Secretaria.
As necessidades dos serviços serão levantadas pela empresa contratada “in loco” e/ou por técnico
representante da secretaria de Educação. Após o levantamento, este deverá ser planilhado de
acordo com os itens disponíveis na planilha orçamentária contratada.
Os materiais, equipamentos, aparelhos e ferramentas serão disponibilizados pela Contratada aos
profissionais para execução dos serviços, sendo que, todos os materiais a serem empregados
deverão ser novos e de primeira linha.
Os serviços eventuais somente poderão ser realizados mediante prévia e expressa autorização da
fiscalização, através de Ordem de Serviço - OS, sob pena de não pagamento.
Caso a contratada identifique durante a execução de um serviço a necessidade de serviços
adicionais, tal fato deverá imediatamente ser informado à fiscalização do ajuste, que analisará a
viabilidade de sua execução caso a caso, devendo à contratada, sempre que possível, efetuar
registros fotográficos para posterior discussão sobre a forma de execução dos serviços.
Em relação à garantia dos serviços executados, a Contratada deverá assumir as responsabilidades
previstas nos Artigos 1.101 e 1.245 do Código Civil Brasileiro, no Código do Consumidor, bem
como nos demais normativos e legislações brasileiras sobre o tema, sendo que, durante o prazo
legal de garantia, a Contratada ficará obrigada a reparar qualquer vício relacionado à má execução
dos serviços, sem ônus para a Contratante;
O recebimento dos trabalhos executados não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, sendo que, a Contratada deverá
arcar com todos os procedimentos necessários à execução dos trabalhos acordados e, ao final,
solicitar o pagamento dos serviços com base no preço proposto;
Serão objeto das intervenções previstas neste Termo de Referência os ambientes externos e
internos das edificações escolares pertencentes ou ocupadas pela Prefeitura Municipal de
Cachoeira, de acordo com as ordens de serviços emitidas pela CONTRATANTE;
O serviço objeto deste termo de referência é descrito como serviço de engenharia, sem dedicação
exclusiva de mão de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade adequada.
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
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Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
A contratação deste objeto justifica-se para atender as demandas do planejamento geral,
constituído de serviços destinados às atividades institucionais e seus objetivos. O objeto desta
contratação possui a necessidade de serem executados de forma imediata, com prestação de
serviços conforme cronograma físico financeiro.
Considerando que a contratação de empresa, visando à prestação de serviços supracitada, para
atender a esta secretaria, pois se faz necessário para cumprirmos com os trabalhos designados a
Prefeitura Municipal, visando tal contratação e a elaboração deste Termo para justificar a real
necessidade da despesa. Pelo exposto, os serviços são necessários para que possamos atender
aos nossos munícipes, oferecendo um serviço público da qualidade.
A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores,
tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos
administrados. O fato é amplamente difundido na Doutrina, onde se cita o insigne doutrinador
Marçal Justen Filho, discorrendo acerca do tema:
“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os
serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes,
cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro.”
Diante do exposto, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE PRÉDIOS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRA - BAHIA, INCLUINDO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA
1.3. Justificativa dos elementos técnicos exigidos.
I. Os elementos o serviço se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de
qualidade exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos.
II. A contratação de empresa para fornecimento do objeto se faz necessário, ao Município de
Cachoeira para manutenção das estradas desta administração, a fim de cumprirmos com os
trabalhos designados a este Setor.
Adjudicação
Vigência do Contrato
Forma de Execução
Prazo de Execução

Forma de Pagamento

Menor preço GLOBAL.
05 (cinco) meses contados a partir da assinatura do contrato, com o mesmo prazo
de execução.
Natureza parcelada
Conforme ordem de serviços expedida pelo setor de engenharia, com prazo de execução
de 05 (cinco) meses.
Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, até o décimo dia do mês, em deposito
em conta Bancária da Contratada, de acordo com o quantitativo efetivamente executado e
atestado por servidor designado.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
34 - Ano - Nº 1089

Cachoeira
Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

Órgão/Repartição
interessada e setor
Fonte

Prefeitura Municipal/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Este termo de referência foi elaborado tomando por base, a Solicitação de Despesa e seus
anexos, encaminhado pela(s) Unidade(s) Solicitante(s), acima relacionado.

3 – Do Fornecimento/Execução do objeto
3.1. Todos os materiais que serão utilizados deverão atender ao disposto na legislação quanto a
sua obrigatoriedade para fins comerciais, de registro, de transporte, de armazenamento e de
fabricação, junto aos órgãos de controle reguladores, pertinente a sua peculiaridade, como por
exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Anvisa, Detran, INEMA e outros conforme a legislação vigente
para cada equipamento.
3.2. A proponente vencedora é responsável pela qualidade técnica e de segurança dos serviços
executados.
3.3. Local da execução: Nos prédios escolares, conforme, detalhados na planilha
orçamentária e memorial descritivo.
3.4. O custo estimado foi apurado a partir das planilhas ORSE e SINAPI IBGE - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, elaborado pelo setor de
Engenharia da Prefeitura, constante no processo interno administrativo.
3.5. Para execução do objeto proceder-se-á da seguinte forma:
a) Após assinar a ordem de serviços estará apto a iniciar os serviços contratos;
b) A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da
assinatura deste contrato e concluí-los em até 05 (cinco) meses, conforme a o Cronograma-físico
financeiro elaborado pelo setor de engenharia.
c) Prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) meses , contados da assinatura deste
contrato podendo ser prorrogado conforme disposto no art 57, da Lei 8.666/93;
d) Os prazos de poderão ser prorrogados, por livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra
qualquer motivo de força maior.
4 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
4.1. Quanto à apresentação:
4.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
constantes neste Edital, em consonância com o modelo da Planilha de Quantitativos e Proposta de
Preços, expressando os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
4.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
4.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas
necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo
o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
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5 - DO PREPOSTO
5.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de
vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
5.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome
completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional.
5.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se
à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado
para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos
pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.
5.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões faturas relacionado aos serviços
prestados.
6 - DO PREÇO
6.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais e insumos será o preço
ofertado na proposta vencedora.
6.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
6.3. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para
análise e negociação a Prefeitura Municipal.
7 - UNIDADE FISCALIZADORA
7.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Solicitante, por servidor
especificamente designado para este fim.
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MEMORIAL DESCRITIVO
I
Este memorial tem como objetivo discriminar, os projetos de Arquitetura, Situação e os materiais
de construção de um prédio que será usado como unidade escolar no Município de Cachoeira
Bahia.
I – CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO:
Unidade escolar:

Diversas Escolas do Município

Localização:

Cachoeira - BA

Tipo de Ocupação:

Edificação destinada ao Ensino Pública

Descrição da construção: em bloco cerâmico, areia e cimento, coberta em estrutural de
madeira convencional e telha colonial. O sistema de abastecimento de água é do tipo indireto. A
entrada d’água alimentará o reservatório superior que atravésdos tubos de queda alimentara todos
os pontos de água do projeto. Conforme, o reservatório tem capacidade para dois dias de
reserva de consumo. Toda a instalação foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
condutos forcados, ficando caracterizada a vazão, velocidade, perda de carga e pressão
dinâmica atuante nos pontos mais desfavoráveis.
O sistema de esgotamento Sanitário foi projetado de maneira a permitir o rápido escoamento
dos dejetos, fáceis desobstruções, vedação da passagem de gases e animais das tubulações
para o interior das edificações e a não poluição e contaminação do solo.
ESPECIFICACÕES

x

CERÂMICA

Nos ambientes especificados no projeto arquitetônico deverão ser aplicados diretamente
sobre o emboço, revestimento, PEI-4 a PEI-5, na cor a ser definida pela fiscalização. A aplicação
do bloco cerâmico será em todas as paredes internas e externas obedecendo ao alinhamento
e orientações obtidas pelo projeto arquitetônico. Nos lugares determinados em projeto serão
aplicados azulejos, assentados sobre emboço, e rejuntados com rejunte industrial, sendo
ambos os produtos, conforme especificações do fabricante. Nas áreas indicadas no projeto
arquitetônico será executado piso cerâmico esmaltada, com dimensões conforme autorização
da prefeitura, material uniforme de fundo claro, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela
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Fiscalização do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa
industrializada. As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 a 5 mm (no máximo), com
espaçadores de PVC, e serão rejuntadascom rejunte industrial, na mesma cor do piso cerâmico.

x PAVIMENTAÇÃO
Todos os tipos de pisos a serem utilizados na obra serão de qualidade, executados de
acordo com as normas e aprovadas pela fiscalização. Os pisos de superfície deverão ser lisos e
uniformes e serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do
próprio concreto. Os passeios (calçadas) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, com espessura de 10 cm, armado. O contrapiso será em
argamassatraço 1:4 (cimento e areia preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas
secas, aderido, espessura 2 cm.
Nos ambientes especificados deverão ser aplicados piso cerâmico, tipo "A", linha a ser
definida pela fiscalização, PEI IV a V, assentados sobre camada regularizadora com argamassa
colante, junta fechada, com rejuntamento a definir conforme aprovada pela prefeitura. No
revestimento de parede, serão utilizadas cerâmicas com placas tipo esmaltada na cor e altura
estabelecida pela fiscalização, rejuntada. Serão executados também pastilha cerâmica
esmaltada, 10x10 cm, aplicada com argamassa industrializada AC-II, rejuntada, exclusive
emboço (ou similar).

x PISO ALTA RESISTÊNCIA
Limpeza de todas as impurezas da superfície, tanto da laje ou lastro de concreto.
Aplicação de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traço lxl, bastante homogênea,
aplicado com vassourão para obter melhor aderência da regularização. Em seguida: execução
de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no traço lx3. (Não faltar e nem exceder na
quantidade de água) Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando
quadros de acordo com o projeto. Obs.: não ultrapassar 2x2 m.

O GRANILITE pode ser aplicado nas seguintes granulometrias: n. 0, 1, 2 e 3, e nas seguintes
Espessuras:

08 mm para granulometria n. 0
10 mm para granulometria n. 1
12 mm para granulometria n. 2
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15 mm para granulometria n. 3

O GRANILITE é confeccionado com os seguintes materiais: Agregado Minerais moídos:
(Mármore,
Calcário, Quartzo, etc.) e Cimento (comum ou branco) conforme proporção abaixo:
08 mm - agregado 14 kg. - Cimento 08 kg. 10
mm - agregado 16 kg. - Cimento 10 kg. 12 mm agregado 18 kg. - Cimento 12 kg. 15 mm agregado 28 kg. - Cimento 16 kg.

Antiderrapante: Os acabamentos dos pisos de alta resistência serão conseguidos com a
exposição do agregado, para antes da cura do capeamento para locais com presença afetiva de
água.

Semi-Polido: O acabamento obtido com desgaste do cimento superficial para locais de
tráfego de veículos pesados e leves, ou anti-poeira para instalações fabris.

Polido: Acabamento com desgaste do piso, através da utilização de máquinas politrizes,
para locais que necessitam de um aspecto mais agradável, podendo inclusive ser lustrado.

Desnatado: Acabamento natural do piso aplicado, aconselhado para locais onde se
exigem altíssimas residências, devido a locomoção por arraste e impactosfortes e muito fortes.

x ESQUADRIAS / FERRAGENS
As esquadrias — portas e janelas — serão executadas de alumínio com lambri, com
guarnição, fixação com parafusos, onde será submetida à aprovação da fiscalização desta
Prefeitura. As janelas de alumínio de correr, 2 folhas, serão fixadas com argamassa, com vidros,
padronizadas. Todas as dimensões de portas e janelas estão definidas em planilha de custo.
Será confeccionado grades de proteção e portão nas dimensões especificadas em planilha.
Idem para basculante e janela de alumínio.

x INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Todas as instalações elétricas serão executadas com bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados. Só serão empregados materiais
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rigorosamente adequados para os serviços e que sejam devidamente aprovados pela fiscalização.
Todos os circuitos serão protegidos de disjuntores compatíveis com a respectiva carga
obedecendo rigorosamente o projeto. As luminárias a serem instaladas deverão ser do tipo pafion.
Caso já existam luminárias, se forem diferentes da mencionada anteriormente, substituir para manter o
padrão. Serão instalados interruptores e tomadas com toda fiação específica.

x INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT,
obedecendo ao projeto respectivo ou em comum acordo com a fiscalização. As canalizações serão
embutidas nas paredes e pisos com caimentos de no mínimo 2% no sentido do escoamento. O
reservatório antes de ser abastecido será lavado para retirada de possíveis sujeiras. Os lavatórios e
vasos serão na cor branca e provida de todos os acessórios necessários para o seu bom
funcionamento. TODA LIGAÇÃO DE ESGOTO SERÁ INCORPORADA A REDE EXISTENTE NO
LOCAL.

x PINTURA
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, lixadas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. As superfícies a serem pintadas serão isentas de poeiras.
As paredes serão pintadas com tinta látex com o padrão da PREFEITURA.
executados

por

profissionais

de

Os

serviços

serão

comprovada competência. Todas as superfícies a serem

pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas, com o tempo de "cura"
do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. Os trabalhos de
pintura serão terminantemente suspensos em tempos dechuva. Deverão ser evitados escorrimentos
ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os
salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca,
empregando-se removedor adequado se as cores não estiverem claramente definidas no
projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e
aprovação. Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura. Toda vez que uma
superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano
seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta. Toda a superfície pintada
deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco,
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semifosco ou brilhante). Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas deverão ser
entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas.
Pintura Acrílica: As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica, em duas demãos, sem
emassamento e sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada. Tanto
as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e depois pintados com tinta
acrílica em duas demãos.
Pintura em Esmalte Sintético: Todas as grades e portões serão devidamente preparadas com
lixa de feno textura n°. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, duas demãos de
esmalte sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do
contratante

x FORRO
Serão colocadas forro de pvc liso, branco, régua de 10 cm, espessura de 8mm a 10 mm (com
colocação estrutura de fixação).

x LIMPEZA
A obra deverá ser entregue limpa e em perfeitas condições de funcionamento e uso. A
empresa será responsável pelos danos que venha a provocar, devendo arcar com o ônus para sua
correção.

x CONJUNTO DE TABELA DE BASQUETE
Deverão ser fornecidas e instaladas 2 tabelas de basquete, de acordo com as dimensões
especificadas em projeto. Seguem abaixo algumas especificações: - Tabela oficial confeccionada
em compensado naval com moldura em cantoneira de aço medindo: 1,80 x 1,20 m - Aro para
basquete, modelo oficial com diâmetro de 45 cm, confeccionado em ferro maciço de 5/8 possuindo na
sua parte inferior dispositivos individuais, para posicionamento das redes. Para maior resistência, o
mesmo possuirá chapas de aço laterais de formato arredondado. - 01/par de Redes esportiva oficial
para Basquetebol, confeccionada Nylon 6mm de espessura, alta densida de trançado / torcido
malha 7 x 7cm, e abertura superior de fixação com diâmetro de 45cm com 11/ alças, e altura de
40cm. –
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x CONJUNTO DE VOLEY
Deverá ser fornecida e instalada 1 rede de Voley, de acordo com as dimensõesespecificadas
em projeto. Seguem abaixo algumas especificações: - 2 Postes metálicos em tubo de ferro
galvanizado com as peças e dimensões detalhadas em planilha. A estrutura deverá apresentar
pintura eletrostática (cor branca). Sua fixação será através de buchas fixadas no piso. Os postes
deverão conter catraca/carretilha para esticar a rede através de cabos de aço de 6,0 mm de
diâmetro. - Rede de Voleibol Oficial confeccionada com fio de Nylon de alta resistência.

x CONJUNTO DE TRAVES
Deverão ser fornecidas e instaladas o par traves de futebol, de acordo com as dimensões
especificadas em planilha e pela fiscalização. Seguem abaixo algumas especificações: - Estrutura
metálica em tubo 3” de ferro galvanizado com as peças. A estrutura deverá apresentar pintura
eletrostática (cor branca) e possuir na sua parte inferior dispositivos individuais, para
posicionamento das redes. Sua fixação será através de buchas fixadas no piso. - Rede
confeccionada com fio de Nylon de alta resistência, malha 7.

1. GERAL
1.1 Infraestrutura e Superestrutura
A fundação da edificação será do tipo Sapata de Concreto Armado, de acordo com a
localização, dimensões e ferragens apresentadas. O concreto a ser utilizado deverá apresentar
fck= 30MPa. As vigas de fundação serão de concreto armado, devendo obedecer às dimensões. O
concreto para as vigas deverá apresentar fck= 25 MPa. Antes do preenchimento do aterro entre as
vigas de fundação, as mesmas deverão ter suas faces laterais e superior impermeabilizadas com
no mínimo 02 demãos de material asfáltico, a fim de isolar a umidade proveniente do solo, e de
forma a não manchar futuramente os tijolos. Este produto deverá ser aprovado pelaFISCALIZAÇÃO.
Os pilares e vigas estruturais deverão seguir as dimensões, detalhamento e especificações
apresentados. A laje será pré-moldada, formada por vigotas de concreto pré-moldado e tavelas
cerâmicas. O concreto das vigotas deverá apresentar fck≥ 20 Mpa. Deverá ser disposta sob as
vigotas uma seqüência de tavelas cerâmicas e malha de aço (especificação; aço CA-60; bitola
6,0 mm; espaçada a cada 10 cm) que deverá compreender toda a área da laje. Sobre a estrutura
formada pelas vigotas e tavelas deverá ser descarregada e espalhada uma camada de 5,0 cm de
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concreto nesta laje de cobertura. Este concreto deverá apresentar fck
=25 Mpa.
A desforma dos pilares, vigas e laje poderá ser realizada somente após a cura completa do
concreto (mínimo 28 dias), e com cuidado para não danificar as arestas das peças. Na parte
superior do vão das esquadrias, quando o vão for inferior a 2,00m, deverá ser executada uma verga
em concreto armado com espessura mínima de 12,0 cm e largura na dimensão do tijolo, o concreto
deverá apresentar fck =20 Mpa e armado com 02 barras de aço CA-50, diâmetro 8,0 mm,
ultrapassando no mínimo em 50,0 cm para cada lado do vão das aberturas. Caso durante a
execução da obra for verificada a necessidade de se fazer vãos superiores a 2,00 m, a verga
deverá ser executada também de concreto armado, porém deverá ser solicitada a FISCALIZAÇÃO
da obra as especificações e dimensões para cada caso. Abaixo do vão das esquadrias deverá
ser executada a contra-verga em concreto armado, com espessura mínima de 10,0 cm e largura na
dimensão do tijolo, o concreto deverá apresentar fck =20 Mpa e armado com 02 barras de aço CA50B, diâmetro 8,0 mm,ultrapassando no mínimo em 50,0 cm para cada lado do vão das aberturas.

1.2 Laje de Impermeabilização (Contra piso)
Sob a regularização do solo, no local especificado em projeto, deverá ser executado o Piso
de Concreto Desempenado. Este deverá apresentar espessura de 7,00 cm de concreto com Fck=
20 Mpa ou em argamassa conforme orientação da fiscalização. O piso deverá levar juntas de
dilatação com perfis retos e o acabamento do piso deve ser liso e pouco poroso, sendo que sua
superfície final deve ser desempenada.

1.3 Alvenaria
As paredes deverão ser executadas com blocos cerâmicos de 06 furos, com dimensões
uniformes nas bitolas comerciais, assentes com argamassa de cimento e areia. Os tijolos deverão
ter regularidade de forma e igualdade nas dimensões, para que as juntas fiquem com a mesma
espessura e o assentamento uniforme. Os locais, tamanhos e espessuras das paredes deverão
seguir as dimensões apresentadas no projeto arquitetônico.

1.4 Instalações Hidráulicas.
Todas as instalações deverão ser em tubo plástico PVC rígido, embutido na alvenaria,
conforme a orientação da fiscalização.
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1.5 Instalações Elétrica.
A entrada de energia e medição foi elaborado de acordo com a norma da concessionária
local e de acordo a orientação da fiscalização.

1.7 Passeio
De acordo com a especificação da fiscalização.
1.9 Revestimento Verticais

As vigas, pilares e lajes de concreto, além das alvenarias, deverão ser chapiscadas com
cimento e areia grossa no traço conforme especificado em planilha.
As paredes em alvenaria que serão revestidas com cerâmica deverão ser embosadas com
argamassa única (com espessura variando entre 1,5 cm e 2,0 cm) de cimento, cal e areia no traço
especificado em planilha, deixando a superfície ásperapara posteriormente receber o revestimento.
As paredes externas que não serão revestidas com cerâmica deverão ser rebocadas com
argamassa única (com espessura variando entre 2,0 cm e 2,5 cm) de cimento, cal e areia com traço
adequado e após deverá ser feltrado, deixando a superfície lisa e sem rebarbas e ranhuras.
Nas áreas deverão ser utilizados revestimentos cerâmicos classe “A” com PEI-4, aspeças deverão
ser uniformes sem falhas, na cor clara, com dimensões mínimas 33x45 cm. A amostra das cerâmicas
deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO antes da compra definitiva. O assentamento das peças
deverá ser com cimento colante, de forma que a argamassa colante se espalhe de forma uniforme
e sem falhas, os espaçamentos entre as peças devem ser uniformes com 3,0 mm de espessura,
comjuntas retas, e em esquadro. O rejunte deverá ser na cor semelhante ao revestimento.
ESCOLAS A SEREM BENEFICIADAS:
RURAL DE BELÉM, ANTÔNIO LISBOA, DR ALOISIO DE SOUSA, DOMINGAS ALVES DE
OLIVEIRA, SANTO ANTÔNIO, COSME E DAMIÃO, APAE, CRECHE ESTELITA DE SOUZA,
ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO (1 E 2), OTÁVIO PEREIRA, CRECHE ANTÔNIO
CRISTO, DR ARNALDO SANTANA, CORACÃO DE JESUS, MUNICIPAL SANTIAGO DO
IGUAPE, CRECHE JOÃO MATOS DA SILVA, ESCOLA JOAQUIM TORRES, MARIA QUITÉRIA,
MARIA RAIMUNDA, NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO (CALOLÉ), PEDRO PAULO RANGEL ,
ESCOLA AURELINO MARIO DE ASSIS RIBEIRO, CRECHE JOSELITA RODRIGUES DO OURO,
ESCOLA DE 1º GRAU DE SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU, ESCOLA MARIA DA HORA,
CRECHE TIA ANGÉLICA, ESCOLA EDUCANDÁRIO A JESUS POR MARIA, ESCOLA GENERAL
ALFREDO AMÉRICO DA SILVA, ESCOLA PAROQUIAL DOM ANTÔNIO MONTEIRO, CRECHE
ALMERINDA PEREIRA, ESTADUAL DO CAPOEIRUCU, CRECHE HÉLIO DE BARROS, ESCOLA
EDWALDO BRANDÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LOTE 01

FONTE

CÓDIGO/11.02

SINAPI

97622

SINAPI

97634

SINAPI

97645

SINAPI

97644

SINAPI

97663

SINAPI

97640

SINAPI

96523

SINAPI

92270

SINAPI

96546

SINAPI

96543

SINAPI

96558

SINAPI

92718

DESCRIÇÃO
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SERVICO DE INFRA ESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

UNIDADE

QUANT.

BDI

PRECO
(DESONER
ADO)

PRECO
COM BDI

R$ 56,95

R$ 8.541,94

PRECO TOTAL
R$ 28.119,27

M3

150

20,7%

47,18

M2

1200

20,7%

11,23

R$ 13,55

R$ 16.265,53

M2

28

20,7%

30,12

R$ 36,35

R$ 1.017,94

M2

73

20,7%

7,79

R$ 9,40

R$ 686,38

UN

121

20,7%

10,3

R$ 12,43

R$ 1.504,28

M2

50

20,7%

1,71

R$ 2,06

R$ 103,20
R$ 24.725,68

M3

40

20,7%

R$ 83,46

R$ 100,74

R$ 4.029,45

M2

30

20,7%

R$ 197,56

R$ 238,45

R$ 7.153,65

KG

150

20,7%

R$ 14,92

R$ 18,01

R$ 2.701,27

KG

80

20,7%

R$ 19,09

R$ 23,04

R$ 1.843,33

M3

2

20,7%

R$ 540,29

R$ 652,13

R$ 1.304,26

M3

3

20,7%

R$ 631,62

R$ 762,37

R$ 2.287,10
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ACABAMENTO. AF_12/2015

SINAPI

96995

SINAPI

98557

SINAPI

92263

SINAPI

92266

SINAPI

92778

SINAPI

92759

SINAPII

3738

SINAPI

99431

SINAPI

92722

SINAPII

43127

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
SUPER ESTRUTURA
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2,
VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE
BOMBA LANÇA). AF_10/2021
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES
MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M3

30

20,7%

R$ 43,10

R$ 52,02

M2

80

20,7%

R$ 39,83

R$ 48,07

R$ 1.560,65
R$ 3.845,98
R$ 67.212,52

M2

30

20,7%

169,15

R$ 204,16

R$
3.976,82

R$ 6.124,92

M2

20

20,7%

R$
164,74 198,84

KG

300

20,7%

R$
14,84 17,91

R$
5.373,56

KG

100

20,7%

R$
16,48 19,89

R$
1.989,14

M2

300

20,7%

R$
65,4 78,94

R$
23.681,34

M3

30

20,7%

R$
536,05 647,01

R$
19.410,37

M3

5

20,7%

R$
506,36 611,18

R$
3.055,88

M2

50

20,7%

R$
59,66 72,01
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SINAPI

103356

SINAPI

87879

SINAPI

SINAPI

94570

SINAPI

94569

SINAPI

91338

SINAPI

91292

SINAPI

91329

SINAPI

90844

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES
INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO
89048 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

674

20,7%

R$
50,17 60,56

R$
40.814,20

M2

1400

20,7%

R$
3,97 4,79

R$
6.708,51

M2

1500

20,7%

R$
36,7 44,30

R$
66.445,35
R$
226.840,94

M2

110

20,7%

R$
211,38 255,14

R$
28.064,92

M2

15

20,7%

R$
417,9 504,41

R$
7.566,08

M2

132

20,7%

R$
727,04 877,54

R$
115.834,92

UN

20

20,7%

R$
311,03 375,41

R$
7.508,26

UN

10

20,7%

R$
754,15 910,26

R$
9.102,59

UN

10

20,7%

R$
1.151,75 1.390,16

R$
13.901,62
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SINAPI

91332

SINAPI

91307

SINAPI

93184

SINAPI

93194

SINAPI

101965

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SINAPI

92541

SINAPI

100364

SINAPI

100359

SINAPI

94204

SINAPI

94210

SINAPI

94227

COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

R$
933,33 1.126,53

R$
10.138,76

20,7%

R$
96,69 116,70
R$
39,52 47,70
R$
52,44 63,30

R$
2.334,10
R$
1.431,02
R$
10.538,63

200

20,7%

R$
84,59 102,10

R$
20.420,03
R$
671.488,87

M2

200

20,7%

R$
95,81 115,64

R$
23.128,53

UN

2

20,7%

R$
3426,04 4.135,23

R$
8.270,46

UN

5

20,7%

R$
1634,1 1.972,36

R$
9.861,79

M2

150

20,7%

R$
45,93 55,44

R$
8.315,63

M2

50

20,7%

R$
59,89 72,29

R$
3.614,36

M

587,27

20,7%

R$
74,84 90,33

R$
53.049,20

M2

1611,3

20,7%

81,82

R$

UN

9

20,7%

UN

20

20,7%

M

30

20,7%

M

166,5

M
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39701

SINAPI
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94231

ORSE

277

7237

SINAPI

94439

SINAPI

87257

SINAPI

87275

SINAPI

87243

SINAPI

92402

SINAPI

93680

ORSE

10169

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P
FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM,
ROLO DE 10 M
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM,
ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
REVISÃO EM COBERTURA ECOM TELHA CERAMICA TIPO
CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSICÃO DE
30% DO MATERIAL
PAVIMENTACÃO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.
AF_06/2014
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS
PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E
ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE
REGULARIZACÃO, APLICADO

98,76

159.126,74

100

20,7%

UN

50

20,7%

R$
82,02 99,00
R$
59,45 71,76
R$
68,78 83,02

M2

3872,33

20,7%

R$
82,35 99,40

R$
384.895,86
R$
755.642,35

M2

600

20,7%

R$
46,01 55,53

R$
33.320,44

M2

2600

20,7%

R$
82,86 100,01

R$
260.031,25

M2

3500

20,7%

R$
69,4 83,77

R$
293.180,30

M2

200

20,7%

R$
187,72 226,58

R$
45.315,61

M2

500

20,7%

R$
64,96 78,41

R$
39.203,36

M2

1000

20,7%

R$
56,86 68,63

R$
68.630,02

M2

60

20,7%

R$
41,40 49,97

R$
2.998,19

UN

100

20,7%

M
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ORSE

2187

SINAPI

88485

SINAPI

88497

SINAPI

96130

SINAPI

88423

SINAPI

88489

SINAPI

100753

SINAPI

102193

SINAPI

102219

SINAPI

102491

SINAPI

102213

SINAPI

86931

SINAPI

102258

SINAPI

100858

SINAPI

100848

SINAPI

100851

POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA (EXISTENTE)
PINTURA
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL,
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
LOUCAS, METAIS E APARELHOS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E .
AF_01/2021
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

R$
2,33 2,81
R$
14,32 17,28
R$
17,99 21,71

R$
12.963,18
R$
454.211,48
R$
2.812,31
R$
17.284,24
R$
21.713,93

R$
15,79 19,06
R$
13,46 16,25

R$
3.049,36
R$
321.675,16

20,7%

R$
19,06 23,01
R$
1,72 2,08
R$
14,28 17,24
R$
16,70 20,16
R$
17,05 20,58

R$
23.005,42
R$
207,60
R$
1.723,60
R$
50.392,25
R$
12.347,61
R$
119.446,73

65

20,7%

R$
405,63 489,60

R$
31.823,70

2,88

20,7%

UN

6

20,7%

UN

14

20,7%

UN

14

20,7%

R$
303,64 366,49
R$
599,58 723,69
R$
437,16 527,65
R$
76,79 92,69

R$
1.055,50
R$
4.342,16
R$
7.387,13
R$
1.297,60

M2

1000

20,7%

M2

1000

20,7%

M2

1000

20,7%

M2

1000

20,7%

M2

160

20,7%

M2

19800

20,7%

M2

1000

20,7%

M2

100

20,7%

M2

100

20,7%

M2

2500

20,7%

M2

600

UN

M2
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100849
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95544

SINAPI
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SINAPI
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SINAPI

86906

SINAPII

36792

SINAPI

93441

SINAPI

86889

SINAPI

91784

SINAPI

91785

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA
LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4
DE VOLTA (REF 1178)
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

20,7%

R$
38,45 46,41
R$
30,1 36,33

R$
3.016,59
R$
3.633,07

35

20,7%

R$
219,49 264,92

R$
9.272,36

UN

27

20,7%

R$
369,35 445,81

R$
12.036,75

UN

100

20,7%

R$
59,26 71,53

R$
7.152,68

UN

20

20,7%

R$
146,73 177,10

R$
3.542,06

UN

20

20,7%

UN

20

20,7%

R$
884,38 1.067,45
R$
560,82 676,91

R$
21.348,93
R$
13.538,19
R$
44.979,34

200

20,7%

R$
41,7 50,33

R$
10.066,38

150

20,7%

R$
41,4 49,97

R$
7.495,47

UN

65

20,7%

UN

100

UN

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

91786

SINAPI

94794

SINAPI

89985

SINAPI

102623

SINAPI

91795

SINAPI

91792

SINAPI

89712

SINAPI
SINAPII

89713
11743

SINAPII

35277

SINAPI

92210

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
ESGOTO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM
GRELHA REDONDA BRANCA
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

100

20,7%

R$
30,44 36,74

R$
3.674,11

UN

20

20,7%

R$
136,36 164,59

R$
3.291,73

UN

20

20,7%

R$
73,21 88,36

R$
1.767,29

UN

20

20,7%

R$
774 934,22

R$
18.684,36
R$
69.812,88

M

150

20,7%

R$
67,6 81,59

R$
12.238,98

M

200

20,7%

R$
55,11 66,52

R$
13.303,55

M

300

20,7%

R$
28,21 34,05

R$
10.214,84

M

180

20,7%

UN

30

20,7%

R$
42,92 51,80
R$
8,19 9,89

R$
9.324,80
R$
296,56

UN

10

20,7%

R$
307,13 370,71

R$
3.707,06

100

20,7%

R$
161,17 194,53

R$
19.453,22

M

M
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINAPI

89707

SINAPI

101502

SINAPI

101511

SINAPI

101879

SINAPI

91953

SINAPI

92023

SINAPI

91959

SINAPI

91967

SINAPI

92000

SINAPI

92008

SINAPI

91996

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
INSTALACÕES ELÉTRICAS
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

30

20,7%

R$
35,18 42,46

R$
1.273,87
R$
106.644,92

UN

5

20,7%

R$
1742,74 2.103,49

R$
10.517,44

UN

5

20,7%

R$
2184,18 2.636,31

R$
13.181,53

UN

10

20,7%

R$
733,96 885,89

R$
8.858,90

UN

133

20,7%

R$
22,13 26,71

R$
3.552,55

UN

10

20,7%

R$
39,37 47,52

R$
475,20

UN

26

20,7%

R$
35,01 42,26

R$
1.098,68

UN

10

20,7%

R$
47,89 57,80

R$
578,03

UN

87

20,7%

R$
23,35 28,18

R$
2.451,96

UN

300

20,7%

R$
37,4 45,14

R$
13.542,54

UN

241

20,7%

R$
26,54 32,03

R$
7.720,14
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SINAPI

91997

SINAPI

92004

SINAPI

91853

SINAPI

91833

SINAPI

91843

SINAPI

91924

SINAPI

91926

SINAPI

91928

SINAPI

91930

SINAPI
SINAPII

91934

SINAPI

97592

39391

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 50 W
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

20

20,7%

R$
28,34 34,21

R$
684,13

UN

100

20,7%

R$
43,78 52,84

R$
5.284,25

M

500

20,7%

R$
8,12 9,80

R$
4.900,42

M

300

20,7%

R$
7,66 9,25

R$
2.773,69

M

200

20,7%

R$
5,87 7,09

R$
1.417,02

M

350

20,7%

R$
2,81 3,39

R$
1.187,08

M

350

20,7%

R$
4,12 4,97

R$
1.740,49

M

150

20,7%

R$
6,76 8,16

R$
1.223,90

M

100

20,7%

R$
9,27 11,19

R$
1.118,89

M

89

20,7%

UN

100

20,7%

R$
23,44 28,29
R$
54,27 65,50

R$
2.518,00
R$
6.550,39

UN

328

20,7%

R$
38,57 46,55

R$
15.269,71
R$
374.416,45

QUADRA POLIESPORTIVA
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ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,
OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE
EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

SINAPI

102364

SINAPI

102504

SINAPII

25398

SINAPII

25399

SINAPII

25400

SINAPI

99861

SINAPII

4948

PORTÕES
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

SINAPI

99803

LIMPEZA
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019

20,7%

R$
235,27 283,97
R$
8,44 10,19

R$
340.765,07
R$
5.093,54

2

20,7%

R$
5328,75 6.431,80

R$
12.863,60

UN

2

20,7%

R$
3235,02 3.904,67

R$
7.809,34

UN

2

20,7%

M2

465,817

20,7%

R$
3266,32 3.942,45
R$
0 R$
572,93 691,53

R$
7.884,90
R$
396.273,10
R$
322.124,80

M2

153,17

20,7%

M2

1200

20,7%

M

500

UN

#N/D

R$
401,07 484,09
R$
0 R$
1,74 2,10

#N/D
M2

2000

20,7%

VALOR TOTAL DO LOTE
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Ítem

DESCRICÃO DOS SERVICOS

%

MESES

VALOR
1

33

ESCOLAS: RURAL DE BELÉM, ANTÔNIO
LISBOA, DR ALOISIO DE SOUSA, DOMINGAS
ALVES DE OLIVEIRA, SANTO ANTÔNIO, COSME
E DAMIÃO, APAE, CRECHE ESTELITA DE
SOUZA, ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEICÃO (1 E 2), OTÁVIO PEREIRA, CRECHE
ANTÔNIO CRISTO, DR ARNALDO SANTANA,
CORACÃO DE JESUS, MUNICIPAL SANTIAGO
DO IGUAPE, CRECHE JOÃO MATOS DA SILVA,
ESCOLA JOAQUIM TORRES, MARIA QUITÉRIA,
MARIA RAIMUNDA, NOSSA SENHORA DA
CONCEICÃO (CALOLÉ), PEDRO PAULO RANGEL
, ESCOLA AURELINO MARIO DE ASSIS RIBEIRO,
CRECHE JOSELITA RODRIGUES DO OURO,
ESCOLA DE 1º GRAU DE SÃO FRANCISCO DO
PARAGUAÇU, ESCOLA MARIA DA HORA,
CRECHE
TIA
ANGÉLICA,
ESCOLA
EDUCANDÁRIO A JESUS POR MARIA, ESCOLA
GENERAL ALFREDO AMÉRICO DA SILVA,
ESCOLA
PAROQUIAL
DOM
ANTÔNIO
MONTEIRO, CRECHE ALMERINDA PEREIRA,
ESTADUAL DO CAPOEIRUCU, CRECHE HÉLIO
DE BARROS, ESCOLA EDWALDO BRANDÃO

100

PARCIAIS (R$)
PARCIAIS (%)

ACUMULADO (R$)
ACUMULADO (%)

100

R$
3.457.982,94

R$
691.596,59

R$
3.457.982,94

R$
691.596,59

20%

20%
R$
691.596,59
20%

2

R$
691.596,59

R$
691.596,59
20%
R$
1.383.193,18

3

R$
691.596,59

R$
691.596,59

4

R$
691.596,59

R$
691.596,59

5

R$
691.596,59

R$
691.596,59

20%
20%
20%
R$
2.074.789,7 R$
R$
6
2.766.386,35 3.457.982,94

40%

60%
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PLANTAS
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Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
63 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
64 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

ESCOLA DOMINGAS ALVES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
65 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
66 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

ESCOLA SANTO ANTONIO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
67 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
68 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

ESCOLA COSME E DAMIÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
69 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
70 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
71 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
72 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

APAE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
73 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
74 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
75 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
76 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CRECHE ESTELITA DE SOUZA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
77 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
78 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
79 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
80 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
81 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
82 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
83 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
84 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

ESCOLA OTÁVIO PEREIRA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
85 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
86 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
87 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
88 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CRECHE ANTONIO CRISTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
89 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
90 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA DR. ARNALDO SANTANA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
91 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
92 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
93 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
94 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
95 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
96 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA MUNICIPAL SANTIGO DO IGUAPE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
97 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
98 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
99 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
100 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA CRECHE JOAO MATOS DA SILVA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
101 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
102 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA JOAQUIM TORRES DOS SANTOS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
103 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
104 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
105 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
106 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA MARIA QUITÉRIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
107 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
108 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA MARIA RAMUNDA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
109 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
110 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
111 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
112 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – CALOLÉ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
113 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
114 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA PEDRO PAULO RANGEL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
115 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
116 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
117 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
118 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA AURELINO MARIO DE ASSIS RIBEIRO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
119 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
120 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
JOSELITA RODRIGUES DO OURO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
121 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
122 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
123 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
124 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA DE 1º GRAU DE SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
125 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
126 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA MARIA DA HORA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
127 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
128 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
CRECHE TIA ANGELICA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
129 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
130 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA EDUCANDÁRIO A JESUS POR MARIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
131 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
132 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
133 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
134 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA GENERAL ALFREDO AMÉRICO DA SILVA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
135 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
136 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
137 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
138 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA PAROQUIAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA ALMERINDO PEREIRA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
139 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
140 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
141 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
142 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA ESTADUL DE CAPOEIRUÇU

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ESCOLA EDWALDO BRANDÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
143 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
144 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CRECHE HÉLIO DE BARROS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
145 - Ano - Nº 1089

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
146 - Ano - Nº 1089

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
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Modelo da Proposta

(Trazer dentro do Envelope 2)

Carta Proposta
DADOS DO PROCESSO:

LICITAÇÃO Nº: 001/2022.

ABERTURA: xx de xxxxx de 20xx.

MODALIDADE:
PÚBLICA

FORMA DE
GLOBAL

CONCORRENCIA

JULGAMENTO:

Menor

Preço

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA, INCLUINDO, MATERIAIS E MÃO
DE OBRA.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA – SETOR DE LICITAÇÕES

Prezados Senhores,
Vimos através desta apresentar proposta comercial referente à CONCORRENCIA PÚBLICA nº
001/2022, conforme projeto básico.
I - O valor global pela execução da obra é de R$ (xxxxxxxx---) (xxxxxxxxxxxx), em anexo segue
a planilha Orçamentária Geral e individuais e o Cronograma Físico-Financeiro, devidamente
recalculado.
II - O prazo de execução será conforme o Edital.
III - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas.

_______________________ , ____ de _______________ de 2022.
(LOCAL E DATA)

_______________________________________________
(Empresa, Cnpj)
Carimbo
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviço, CONTRATANTE e CONTRATADA,
abaixo qualificadas e assinadas, tem entre si e combinadas cláusulas e condições que seguirão, as
quais mutuamente aceitam, outorgam e ratificam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o
capítulo III da Lei nº 8.666/93 e alterações, instaurado através da CONCORRENCIA PÚBLICA nº
001/2022, homologado no dia XXXXXXXXXXXX de 2022 a saber:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede
administrativa na Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000, Cachoeira, Estado da
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 13.828.397/0001-56,
neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Senhora ELIANA GONZAGA, residente e
domiciliado no Município de Cachoeira, Estado da Bahia, brasileira, casada.
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecido na Rua XXXXX, XXXXXXXXXX, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número XXXXXXXXXXXXXX, neste ato
representado pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXX residente e domiciliado na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXXX e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) sob o número XXXXXXXXXXXXXXX.
1. DO OBJETO
1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES, PERTENCENTES À SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA, INCLUINDO, MATERIAIS E MÃO DE
OBRA.
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1. O presente contrato será regido pela execução indireta, sob regime de empreitada por preço
global, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, por parte da
CONTRATADA.
2.2. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da
assinatura deste contrato e concluí-los em até 05 (cinco) meses, conforme a o Cronograma-físico
financeiro elaborado pelo setor de engenharia.
2.3. Prazo de vigência do Contrato será de 05 (cinco) meses, contados da assinatura deste
contrato;
2.4. Os prazos de poderão ser prorrogados, por livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra
qualquer motivo de força maior, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.
2.5. Após a conclusão dos serviços, o Engenheiro do Setor de Obras da Prefeitura Municipal emitirá
um laudo de recebimento provisório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, caso em que a
CONTRATADA fica obrigada a efetuar qualquer reparo que se fizer necessário.
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2.6. Após o prazo de que trata o parágrafo anterior, a obra será recebida definitivamente, caso em que
a CONTRATADA ficará responsável pelo prazo de 05 (cinco) meses, se obrigando a executar as
suas expensas quaisquer reparos que se fizerem necessários.
2.7. Os serviços executados pela CONTRATADA serão em conformidade com o Projeto Básico.
3. DO VALOR
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), de acordo com os
preços consignados na proposta apresentada no Processo de Licitação, CONCORRENCIA PÚBLICA
nº 001/2022.
3.2. O valor acima pactuado corresponderá à única e justa remuneração devida pela CONTRATANTE
à CONTRATADA, nele estando incluídos: os custos dos materiais, equipamentos, mão-de-obra,
fretes, carretos e seguros de transporte, encargos sociais, tributários e trabalhistas, que correrão por
conta exclusiva da CONTRATADA.
4. DO PAGAMENTO
4.1. O Pagamento dos serviços relativos ao objeto contratado será realizado da seguinte maneira:
4.1.1. Seguirá o Cronograma Físico-Financeiro do projeto Básico. A contratada deverá emitir o Boletim
de Medição, encaminhando ao setor de engenharia da prefeitura que irá atestar o boletim ou não.
4.1.2. O boletim de medição deverá ser apresentado à fiscalização, cuja aceitação ou não deve
acontecer em até cinco dias corridos;
4.1.3. Caso o boletim de medição seja aceito imediatamente, deverá ser emitida Nota Fiscal
correspondente, e então o pagamento deverá ser processado em até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, tendo por base a medição efetuada. Os pagamentos
não isentam a Contratada das suas responsabilidades contratuais, nem na aceitação definitiva dos
serviços, total ou parcial.
4.1.4. Os demais pagamentos serão realizados com apresentação de novos boletins de medições,
tomando por base o Cronograma Físico Financeiro, obedecendo o regulamento descrito nos itens
anteriores.
4.2. O pagamento somente será realizado após verificação da situação da Contratada, referentes às
condições de habilitações exigidas na Lei Federal 8.666, de 17 de junho de 1993;
4.3. Só serão considerados na medição os serviços devidamente executados. Os serviços executados
em desacordo com as especificações técnicas, que faz parte integrante do presente contrato, não
serão atestados pela fiscalização.
4.3.1. Na hipótese de ocorrência de erro ou dúvidas nos documentos ou faturas que acompanham o
processo de pagamento, o MUNICÍPIO poderá, a seu exclusivo critério, pagar a parcela resolvida, no
prazo contratual, ficando a parte contestada/glosada/pendente, para pagamento posterior, após a
devida solução, nessa hipótese será emitida nova fatura;
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5. DO REAJUSTE.
5.1. O preço estabelecido será fixo e irreajustável.
5.1.1. Os preços somente serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente
comprovada, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante requerimento,
devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA. Visando unicamente a manutenção do
equilíbrio econômico financeiro.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas em decorrência do objeto deste Processo correrão através da seguinte dotação
orçamentária:
UNIDADE: 05.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 1002
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51
FONTE DE RECURSO: 01/04/19
7. DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES.
7.1. Da Contratada:
7.1.2. A CONTRATADA deverá manter preposto na obra, capaz de dá explicações a respeito dos
serviços executados, bem como resolver eventuais situações que surgir durante a execução,
respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por seus prepostos durante a execução do
contrato, quer em relação a obras, quer em relação a terceiros.
7.1.3. A CONTRATADA está ciente e concorda em cumprir a forma de execução deste contrato, da
forma como a CONTRATANTE descreve no EDITAL DE CONVOCAÇÃO referente à Licitação
CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2022.
7.1.4. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos das verbas e dos encargos
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, e comerciais relacionados com o objeto deste contrato.
7.1.5. Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como
apresentar a cada fatura, comprovação de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º
8.666/93);
7.1.6. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações por danos e/ou
prejuízos por ela ou seus prepostos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da
execução do contrato, reservando-se à CONTRATANTE o direito de descontar o de quaisquer créditos
da CONTRATADA, a importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos.
7.2. Da Contratante:
7.2.1. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômicofinanceiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal da protocolado pela
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CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos, em razão de
alterações, modificações ou acréscimos necessários.
7.2.2. Á CONTRATANTE fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a
execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos aplicados.
7.2.3. Fica a CONTRATANTE isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de
infração decorrente da execução do Contrato.
7.2.4. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Contrato;
7.2.5. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pela Prefeita, visando à fiscalização
da execução do contrato;
7.2.6. Providenciar a publicação resumida do contrato conforme a lei 8.666/93;
7.2.7. As obras e serviços serão fiscalizados e acompanhados pelos responsáveis técnicos da
CONTRATANTE.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS.
8.1. Na execução do presente contrato, a CONTRATADA ficará inteiramente vinculada aos termos de
sua proposta, bem como das condições do Edital e especificações técnicas constantes no processo
licitatório.
8.2. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante a execução do presente contrato, todas as
condições de sua habilitação e qualificação, exigidas no processo licitatório, quer em relação ao seu
quadro de profissionais habilitados, quer em relação aos equipamentos e materiais exigidos para
execução dos serviços.
8.3. Caso a CONTRATANTE seja condenada solidária ou subsidiariamente, a CONTRATADA se
obriga a reembolsá-la dos valores, custos e despesas do processo, independentemente de ação
judicial para tal recebimento.
9. DAS PENALIDADES.
9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, desde que regularmente notificada
por escrito, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitará a proponente
vencedora às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, em especial:
9.2 - A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura Municipal rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital.
9.3 - A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou da Garantia de Execução
do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.4 - Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, sujeita-se a Contratada às
seguintes penalidades previstas nos art. 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a critério da
Administração:
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I – Multa de 2% (dois por cento) do valor da etapa da obra, quando do primeiro atraso em quaisquer
das etapas da obra, previstas no cronograma físico-financeiro, valor que será descontado dos
pagamentos das etapas eventualmente devidas;
II – Multa de 5% (cinco por cento) do valor da etapa da obra, quando do segundo atraso em quaisquer
das etapas da obra, previstas no cronograma físico-financeiro, valor que será descontado dos
pagamentos das etapas eventualmente devidas;
III – Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, quando do terceiro atraso em quaisquer das
etapas da obra, previstas no cronograma físico-financeiro, cumulado a pena de rescisão contratual.
IV – Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato e rescisão contratual, pela inexecução total ou
parcial do contrato, tendo como embasamento os motivos elencados no artigo 78 e seus incisos da Lei
8.666/93, podendo ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII, conforme previsão do artigo 79 da mesma lei; ou ainda, no caso
de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizando o descumprimento total
da obrigação assumida, nos termos do art. 81 da Lei 8.666/93.
V – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
VI – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até‚ que seja promovida a reabilitação, na forma
da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a contratada pela sua diferença, que será descontada pela Prefeitura Municipal de CACHOEIRA dos
pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.
9.6 - As multas previstas poderão ser aplicadas cumulativamente às penalidades de suspensão e
declaração de inidoneidade, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.7 - O material utilizado e a prestação de serviços necessários à execução da obra que não estejam
rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste edital, no projeto apresentado e na
proposta, caracterizam a inexecução da obrigação assumida, sujeitando o infrator, caso não corrija a
irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis, às penalidades arroladas no subitem 9.4, IV, deste
instrumento convocatório.
9.8 - Sempre que não houver prejuízos concretos para a Prefeitura, as penalidades impostas poderão
ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da Administração.
9.9 - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.10 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal.
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9.11 - Nos termos do disposto no § 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte que descumprirem o disposto nos art. 42 e 43 da referida lei, poderão
sofrer as sanções previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitações.
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente
contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público,
conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que assista a
CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.
10.2. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos
gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.
11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. A Fiscalização, Acompanhamento e Gestão deste contrato será executado conforme a Portaria
XXX/2022, devidamente designada pela a autoridade competente, para o fiel cumprimento dos seus
efeitos de direito.
12. DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. Para garantia das obrigações contratuais a CONTRATADA depositou, conforme previsto no
Edital, a importância de R$ _______ (________), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor global
do presente instrumento, sob forma ______________ (dinheiro, título, seguro-garantia ou fiança
bancária).
12.2. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de
Execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos
termos e condições originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.
12.3. A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.
13. DO FORO.
13.1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de CACHOEIRA - Bahia, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por terem assim ajustado, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus efeitos jurídicos
CACHOEIRA, XXXXXX de 2022.
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CONTRATANTE

CONTRATADA.

___________________________
ELIANA GONZAGA
Prefeita

____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

1- _________________________

2- ________________________
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CACHOEIRA/BA, __ de _____________ de 2022

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CACHOEIRA – Bahia – Brasil

..................................................... (empresa), estabelecida à .....................................,
nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) ............................. (qualificação),
ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação,
notadamente no procedimento Licitatório CONCORRENCIA PÚBLICA No 001/2022,
podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de
recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste
mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)
(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo
representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação,
previsto no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a
Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no
idioma de origem da PROPONENTE, e firmada em original por seu representante legal. No
caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o mesmo deverá ser traduzido para
o idioma português.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
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A N E X O IV
CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 001/2022
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS SIMILARES EXECUTADOS
(MODELO)
CONCORRENCIA PÚBLICA n.º
Nome do Responsável da empresa licitante:
Registro no CREA n.º:
Serviços Relevantes

Unid.

Quant.

Contratante

Data
do
Contrato

OBS.: Anexar cópias dos atestados e respectivas certidões de acervo técnico
expedidas pelo CREA-BA.

_________________________________________
Assinatura
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na CONCORRENCIA PÚBLICA nº
001/2022, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas
atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII,
observando a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito e de
qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos”. Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a
esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o
caso, sem prejuízo da rescisão Unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA: ........./........./.............

RAZÃO
SOCIAL
LICITANTE:............................................................................

DO

________________________________________________________
ASSINATURA E NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DO
LICITANTE
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ANEXO VI

ANEXO VI: MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS (CASO
NECESSÁRIO)

CACHOEIRA/BA, __ de _____________ de 2022

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/022

Declaramos para cumprimento do item 8.1.2, III do Edital referente ao procedimento
licitatório CONCORRENCIA PÚBLICA no 001/2022, que compareceu ao local dos serviços
descritos no Edital de Licitação, a empresa ______________________________, CNPJ:
______________________, representada pelo Sr. ____________, responsável técnico,
CREA Nº ________, estando tal empresa ciente das condições necessárias à execução dos
Serviços deste Edital.

________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável técnico da empresa

________________________________________________________
Nome e assinatura do representante da prefeitura
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR
OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar
com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal,
direta ou indireta.

________________, ______, de_______________de_________
Local e Data

__________________________________________________
Licitante Interessado
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO
CONTRATO

Dados da empresa
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

Dados do representante para assinatura do contrato

Nome:
Qualificação:
CPF:
RG:
Vinculo:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A XXX, CNPJ nº XXX, situada na XXX, doravante denominado (Licitante), para fins
do disposto no item (complementar) do Edital XXX, declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da XXXX foi elaborada de maneira
independente pela XXXX, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da XXX, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da XXX não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da XXX por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da XXX quanto a participar ou não da referida
licitação;
(f) e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 077/2022

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, Estado de
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.397/0001-56, com sede
administrativa na Rua Ana Nery, 27, Centro Histórico, Cachoeira - Bahia, CEP 44300-000, mediante o
PREGOEIRO, designado pelo Decreto nº 136/2021, devidamente designado pelo Prefeito Municipal, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por lote, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março
de 2020, Decreto Municipal nºs 133, de 03/06/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTAS: das 09 horas do dia 07/04/2022 às 09 horas do dia
25/04/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09 horas do dia 26/04/2022.
OBS: Os demais prazos e datas constarão no Sistema de Pregão Eletrônico.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL - https://bllcompras.com

Pregão Eletrônico nº 020/2022
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1. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
HOSPITALARES, PARA ESTRTURAÇÃO DE USF’S DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA
CACHOEIRA-BA, CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 910015, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:
1.1.

A licitação será realizada por lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.2.
O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Unidade Gestora: 08.11
Projeto/Atividade: 2047
Elemento de despesa: 44.90.52
Fonte: 14
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2
Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário,
previamente, o credenciamento de usuário pelos licitantes, que será realizado através da Bolsa de
Licitações do Brasil, através do site https://bllcompras.com onde estarão dispostas as informações sobre
cadastro a ser realizado pelo https://bllcompras.com ou telefone (41) 3097-4600.
3.3

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das
propostas.
3.6
O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos, sem
prejuízo de demais solicitados pelo sistema:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme
modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil. (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e
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c) Especificações do objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo (se
for o caso) e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05
art. 24 parágrafo 5º.
d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações
do Brasil, conforme fundamentação no inciso III, do artigo 5º, da Lei Federal nº 10.520/02. (Anexo 04)
3.7
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de
habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema,
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
4.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL:
4.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à
Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no site: https://bllcompras.com.
4.3
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu
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operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
4.5
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De
Licitações do Brasil.
4.6
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
4.7
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
4.8
A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecido.
4.9
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.
4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
4.12.1 Em obediência ao que estabelece o artigo 48, inciso I da Lei Federal Complementar nº
147/2014, e cumprimento do disposto no art. 47 desta lei, somente, poderão participar, deste
certame, exclusivamente, microempresas e empresas de pequeno porte. (NÃO APLICÁVEL PARA O
LOTE 05, DESTE EDITAL)
4.13

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.13.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.13.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.13.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
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4.13.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.13.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
4.14
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de
Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
4.15
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob
pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual nº. 9.433/05.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca
(conforme o objeto) e o preço "unitário e total", até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.1.1.O licitante deverá inserir sua proposta comercial inicial no sistema https://bllcompras.com, incluindo a
planilha do Anexo 01, item 15 no campo ''arquivo requerido'' A proposta inicial não poderá conter
nenhuma identificação do licitante, conforme item 6.6.2., sob pena de desclassificação.
5.1.2. A proposta comercial inicial que estiver com valores superiores aos discriminados no Anexo I,
para cada lote/item, será considerada como superfaturada e desclassificada, no ato da análise das
propostas dos licitantes;
5.1.2.1. O prazo de validade dos produtos deverá estar por ocasião da entrega com vigência plena
assegurada pelo seu fornecedor; ficando a licitante vencedora adjudicatária, independentemente de ser ou
não fabricante, responsável por efetuar a substituição dos produtos que apresentarem defeitos de
fabricação ou divergências com as especificações fornecidas no ato da entrega ao Município, sem qualquer
ônus adicional.
5.1.3. A proposta comercial Final (Anexo 03) deverá conter todos os itens constantes da planilha do Anexo
01, item 15, com seus valores realinhados (NOVA PROPOSTA) e inserida no sistema
https://bllcompras.com.
5.2.
A fase de lance será realizada com os valores totais de cada lote. O licitante que realizar a
rodada de lances por valor inferior ao indicado no item 7.8 não terá o lance aceito.
5.3.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
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5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1.
6.1.2.

Valor unitário;
Marca (se for o caso);

6.1.3. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências e modelo
constantes do Anexo I, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
6.2.

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

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.
6.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.6.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.6.2. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS
TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. Art 30 §5º
do Decreto 10.024/2019.
6.6.3.As empresas deverão obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, e, de forma clara e de
fácil entendimento, apresentar junto com suas propostas, FOLDER ou CATÁLOGO E/OU
IMPRESSÃO DE PÁGINA DA INTERNET, (somente para os lotes de materiais permanentes),
referente a todos os itens que estiverem ofertando, sendo que, a ausência de apresentação irá
desclassificar a empresa. Não será aceita página digitada e montada, sendo que, a sua
apresentação ensejará na desclassificação da proposta para o lote divergente.
7.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
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7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

7.5.2.

A disputa dos lotes pode ocorrer de forma simultânea ou sequencial.

7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e/ou intermediários, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de R$ 50,00
(cinquenta reais).
7.9.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. podendo, a
Administração optar pelo modo “aberto/fechado”, conforme definição no sistema.

Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo
único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e fechado”, tal
previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de
percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta
da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.9.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.9.2 - Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”,
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.9.3 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do
período de duração da sessão pública.
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7.9.4

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
7.9.5 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
7.9.6 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a
PREGOEIRA, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.9.7 Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.9.9 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.9.10 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.9.12 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
7.9.13 Poderá a PREGOEIRA, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
7.9.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pela PREGOEIRA.
7.9.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.9.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.10
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.11
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.12
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.13
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.14
O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
7.15

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,

Pregão Eletrônico nº 020/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

8

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
172 - Ano - Nº 1089

Cachoeira
Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.17
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
7.18
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.19
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.20
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.21
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
7.22
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
7.23
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
7.23.1 no país;
7.23.2 por empresas brasileiras;
7.23.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.23.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
7.24
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.25
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.25.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.25.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.26

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital,
observado o disposto no Capítulo X do decreto.
8.2
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.4
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.5
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação.
8.7
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.9
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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8.10
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
9

DA HABILITAÇÃO

9.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o licitante deverá incluir, nesta fase, o documento que trata o item 9.1.1.
e 9.1.2, na aba “outros documentos”, visando agilizar os procedimentos, num eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) e cadastro de empresas inidôneas no Município. (incluir no sistema como “OUTROS
DOCUMENTOS”)
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.2.3

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.3
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.4
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
9.5
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão disponibilizar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
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9.6

Cédula de identidade dos sócios da empresa.

9.7

Habilitação jurídica:

9.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
9.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.7.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.7.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.7.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
9.8

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;
9.8.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
9.8.3

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.8.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.8.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, sendo que não será exigido para
fins de habilitação, mas será para fins de contratação. Este documento deverá ser inserido no campo
“outros documentos”.
9.8.6
prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.8.7

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

9.8.8
caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
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9.8.9
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.8.10
A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.9

Qualificação Econômico-Financeira.

9.9.1 Certidões negativas de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica.
Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva pesquisa do Cartório
em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim, aquelas que não têm
prazo de validade próprio.
9.10

Qualificação Técnica

9.10.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.10.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
contratos executados com as seguintes características mínimas:
9.10.2.1.1
Estar emitido em papel timbrado da empresa/órgão e estar assinado por
representante legal, com menção de sua qualificação.
9.10.2.1.2
Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos
apresentados com assinaturas de Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de
licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos
de mercadorias.
9.10.2.1.3
Fazer menção obrigatória ao objeto (FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
HOSPITALARES).
9.10.2.1.4 Obrigatoriamente, a licitante deverá também, apresentar as seguintes declarações,
assinadas por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
conforme modelo do anexo VI;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de
27/10/99), conforme modelo do Anexo VIII;
d) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) conforme modelo do Anexo IX;
e) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, conforme modelo do Anexo X;
f) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei
8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo XI.
9.11
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
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9.12

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

9.13
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.14
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.15
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.16
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.17
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
10.3
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
10.4
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
10.5
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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11

DOS RECURSOS

11.1
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de nos quinze
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, no Portal da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo Portal
da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses..
11.2.4 O recurso deverá ser formulado em documento timbrado da empresa e enviado no Portal da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo do recorrente.
11.3

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

11.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12
12.1

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
13

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
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13.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14
14.1
8.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 Não utilizável para este objeto.
9.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

9.1.
Os preços serão fixos e irreajustáveis, observando-se a repactuação, admitida a revisão no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento de acordo com que estabelece a lei
8.666/93.
10.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução deste processo, na forma do
art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim atestar o objeto segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal
8.666/93, competindo ao servidor ou comissão designados por meio do Decreto nº. 4.049, de 15 de agosto
de 2017, primordialmente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

11.
11.1.
12.

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do objeto, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do objeto;
promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução deste processo, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias;
solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do objeto.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
DO PAGAMENTO

12.1. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação
da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
12.2. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual,
desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado, sendo que, na data da apresentação da
fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões
de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com a Dívida Ativa da União, Procuradoria
Nacional e Seguridade Social), e municipal, sob pena de não pagamento.
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12.3. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do IPCA pro rata tempore.
12.6. Em conformidade com o § 4º inc. II do art. 40, nas compras para entrega imediata assim entendida
aquelas com prazo de entrega até trinta dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
13.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, atualizada pelo Decreto
10.024/19, o licitante/adjudicatário que:
13.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
13.1.2. apresentar documentação falsa;
13.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.5. não mantiver a proposta;
13.1.6. cometer fraude fiscal;
13.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
13.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente,
quando for o caso.
13.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
13.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
13.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
13.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
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13.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
13.6.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
13.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
13.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.
13.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
13.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta da Ata.
15

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

13.14. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
13.15. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
13.16. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.
13.17. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
14.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados Pregoeiro, até 3 (três)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no Portal da BLL –
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Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, ou por e-mail (art. 23 do Decreto nº 10.024/2019),
observado que:
a) o Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos (art. 23, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019);
b) as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes
e a administração (art. 23, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019).
22.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, por intermédio
do Portal da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, até 3 (três) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública (art. 24 do Decreto nº 10.024/2019), observado o seguinte:
a) a impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação (art. 24, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019);
b) a concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação (art. 24, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019);
c) acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame
(art. 24, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019).
15.
15.1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
15.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
15.5.

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

15.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
15.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
15.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
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15.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
15.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://bllcompras.com, nos dias
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
15.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
15.12.1.
15.12.2.

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Exigências para Habilitação;

15.12.3.

ANEXO III – Modelo de proposta;

15.12.4.

Anexo IV - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO - BLL

15.12.5.

ANEXO V – Declaração Inidoneidade

15.12.6.

ANEXO VI – Declaração Habilitação

15.12.7.

ANEXO VII – Declaração menor de idade;

15.12.8.

ANEXO VIII – Declaração ME/EPP

15.12.9.

ANEXO IX – Declaração Responsabilidade

15.12.10.

ANEXO X – Declaração Vínculo

15.12.11.

ANEXO XI – Minuta de Contrato
Cachoeira, 05 de abril de 2022.

Roberval de Farias Araújo Júnior
Secretário de Administração e Planejamento
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES, PARA ESTRTURAÇÃO DE USF’S
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA CACHOEIRA-BA, CONFORME PROPOSTA DE
EMENDA Nº 910015.
1.1 Justificativa para realização da despesa
I. Considerando que os itens pretendidos pela a administração são fundamentais para realização dos
procedimentos e atendimentos ambulatoriais, bem como, a estruturação das USF’s, localizadas na sede e
zona rural, deste município, garantindo o bom desempenho do atendimento a munícipes usuários do SUS,
com a finalidade de garantir a satisfação dos usuários e da população por eles assistida reduzindo os danos
instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência, sendo que, dito isto, a
Secretaria Municipal de Saúde, deste município, solicitou a Prefeita, a autorização para instauração do
processo administrativo, visando tal contratação e a elaboração deste Termo para justificar a real
necessidade da despesa.
II. Desta forma O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES, PARA
ESTRTURAÇÃO DE USF’S DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA CACHOEIRA-BA,
CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 910015, se faz necessário, proporcionando a melhoria da
estrutura das nossas unidades de saúde.
1.2 Justificativa para enquadramento como bens/serviços comuns
I. O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o parágrafo
único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado,
padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento
convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse público.
II. Registre-se que as especificações foram elaboradas com a atenção necessária para não prejudicar a
competição entre os licitantes no certame.
III. A licitação pertinente, dessa forma, será realizada por meio da modalidade de licitação Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço, na forma prevista no artigo 45, §1º, I da Lei nº 8.666/93.
1.3 Justificativa para a contratação por Lote.
I A licitação para a contratação de que trata o objeto deste termo de referência, em lote, nos moldes em que
se encontra, permite à Administração uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que são
serviços/fornecimentos que necessitam ser feitos em regra no município e um item se vincula ao outro,
assim os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.
II O agrupamento também visa tornar mais eficiente o processo de aquisição para evitar emissão de
empenhos com valores ínfimos, e assim, proporcionar um processo mais eficaz e econômico. Cabe lembra
que o agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao
fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando
que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta
prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da
padronização dos serviços quando que no caso em tela um item acaba se vinculando ao outro, fica
plenamente justificado o agrupamento de itens específicos
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Neste aspecto, verifica-se que o agrupamento justifica a união de todos os itens em um único grupo com as
seguintes motivações:
a) Compatibilidade técnica, tendo em vista que O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
HOSPITALARES, PARA ESTRTURAÇÃO DE USF’S DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DA CACHOEIRA-BA, CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 910015, em regra, será feito no
próprio município, então a logística influencia neste quesito, ademais os itens são vinculados um se
atrelando a outro, o que se fosse licitar por item poderíamos não ter um fornecimento/serviço com
celeridade, eficiência e qualidade;
b) Amplia o número de interessados na licitação, tendo em vista que um item se vincula ao outro, resta
evidente que os licitantes terão mais interesse em participar podendo agregar uma demanda maior de
serviços;
c) Adquirir o melhor pelo menor preço, tendo em vista que ampliando o número de licitantes interessados
pela demanda do serviço/fornecimento, a administração certamente terá disputas pelo objeto, o que
levará a bons preços melhores serviços/fornecimento;
III Portanto, certamente esta forma de contratação trará preços mais vantajosos para a Administração.
IV Os lotes foram organizados levando em conta a necessidade do município, descrevendo a quantidade do
fornecimento, que poderão ser necessitados durante o ano. Uma vez que se fizesse separado traria um
custo adicional a administração bem como a dificuldade de execução do contrato.
1.4 Justificativa dos elementos técnicos exigidos.
I. Os elementos técnicos descritos neste termo de referência e seus anexos são os mínimos necessários
para assegurar que a aquisição se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de
qualidade exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos.
II. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no
site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as Descrições deste Termo de
Referência.
Adjudicação
Vigência Da ATA
Prazo de Execução
Forma de Pagamento

Órgão/Repartição
interessada e setor

Fonte

Menor preço POR LOTE
A ATA DE PREÇO o terá vigência a partir de sua assinatura com duração de 12
(doze) meses. (NÃO APLICÁVEL PARA ESTE PROCESSO)
De acordo com as necessidades da Administração.
Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, até o décimo dia do mês, em
deposito em conta Bancária da Contratada, de acordo com o quantitativo
solicitado efetivamente entregue.
2.1. Prefeitura Municipal/
2.2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.
2.3. São participantes os seguintes órgãos:
Não aplicável.
Este termo de referência foi elaborado tomando por base, a Solicitação de
Despesa e seus anexos, encaminhado pela(s) Unidade(s) Solicitante(s), acima
relacionado.

2 - DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO
O fornecimento ora pretendido, deverá ser fornecida pela CONTRATADA, conforme ordem de fornecimento
da secretaria solicitante.
O objeto desta licitação deverá ser executado de forma parcelada, mediante a expedição de solicitação de
fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para apresentar documentos que contenham as características do
material ofertado, sob pena de não aceitação da proposta.
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Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.
A empresa a ser contratada deverá realizar os serviços, conforme abaixo discriminados:
a) Todos os materiais ofertados deverão atender ao disposto na legislação quanto a sua obrigatoriedade
para fins comerciais, de registro, de transporte, de armazenamento e de fabricação, junto aos órgãos
de controle reguladores, pertinente a sua peculiaridade, como por exemplo: Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO),
Anvisa, Detran, INEMA e outros conforme a legislação vigente para cada item, conforme o caso.
b) A proponente vencedora é responsável pela qualidade técnica e de segurança dos equipamentos
licitados.
c) A Secretaria Solicitante, por intermédio de seu órgão competente, reserva-se ao direito de recusar todo
e qualquer equipamentos que não atenda às especificações constantes neste edital e na legislação
pertinente.
d) A Secretaria Solicitante poderá avaliar todos os itens entregues, a qualquer tempo, em relação à sua
qualidade e não aceitará os que não atendam às exigências previstas neste edital e na legislação
pertinente.
e) A Secretaria Solicitante poderá solicitar Laudo Técnico, elaborado por órgão comprovadamente
qualificado, de análise da conformidade do item com as normas constantes da especificação.
f)

A Secretaria Solicitante poderá submeter à análise técnica, dos itens entregues pela Contratada, em
qualquer fase da sua distribuição, para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes
neste edital e na proposta apresentada na licitação pela proponente.

g) A entrega descarrega e a devolução/retirada dos materiais/produtos ficará a cargo da Contratada.
h) As quantidades são estimadas em função de possível necessidade, não implicando em obrigação de
serem solicitadas em sua totalidade, ficando a Administração livre para solicitar desde a quantidade
mínima 1 (um) unidade, como todo o lote;
i)

O fornecimento/serviço do objeto adjudicado será realizado de forma parcelada, em conformidade
com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta
apresentada prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no
edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o
período de 12 (doze) meses.

Os fornecimentos/serviços do objeto desta licitação deverão ser realizados seguindo o cronograma e os
locais indicados na ordem de serviços/fornecimento e o pagamento será conforme a quantidade
entregue constante em cada nota fiscal emitida a esta prefeitura, de acordo com a solicitação de
fornecimento.
4 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
I. Quanto ao modelo:
O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do
Termo de Referência, em consonância com o modelo da Planilha de Quantitativos e Proposta de Preços,
expressando os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas decimais, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
II. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais,
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para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder,
rigorosamente às especificações do objeto licitado.
A marca, o prazo de garantia, as características e, quando exigível, o modelo e a referência de cada um
dos bens ofertados deverão ser informados na proposta.
A marca indicada será uma só para cada item.
Quando o item tratar de serviços, no campo marca e modelo o licitante apenas acrescentará a descrição
Serviços;
No preenchimento do sistema no campo “modelo”, o licitante poderá colocar/repetir o nome da marca do
produto;
5 - DOS CRITÉRIOS
As empresas interessadas deverão realizar as seguintes orientações:
a) A licitante poderá proceder a terceirização, sob-rogação ou subcontratação de parte do objeto ora
licitado desde que não ultrapasse o limite superior a 20% (vinte por cento) do total licitado, nos
termos do disposto do art. 72 e 78 SS VI da lei n 8.666/93.
6 - DOS PRAZOS
O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação para a sua
formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art.
64 da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da mesma lei.
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e terá eficácia jurídica
após a publicação de seu Extrato no Diário Oficial do Município de Cachoeira - Bahia.
O Contrato será substituído pela Nota de Empenho de Despesa/Ordem de Serviço, na forma prevista no
Artigo 62 da Lei nº. 8.666/93.
O prazo para fornecimento/prestação de serviços será conforme (AFM - Autorização de Fornecimento de
Material ou APS - Autorizações de Prestação de Serviço, a contar da data do recebimento da Nota de
Empenho de Despesa/Ordem de Serviço.
O não atendimento dos prazos fixados implicará em pena de rescisão do termo que instrumentalizará a
contratação, salvo justificativa fundamentada do prestador, com a devida aceitação do ordenador de
despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação.
7 - DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORMA DE ENTREGA
Os fornecimentos serão feitos, de forma parcelada, de acordo com a necessidade e conveniência da
CONTRATANTE, mediante a emissão da Nota de Empenho de Despesa/Ordem de Serviço.
8 - DO RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS E DOS MATERIAIS
As requisições de fornecimento/prestação de serviços/prestação de serviços serão encaminhadas pelo
Órgão Gerenciador com a antecedência mínima necessária, a qual deverá ser atendida no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da respectiva solicitação; e conforme item “3” deste
Termo de Referência
O Órgão Gerenciador, poderá cancelar as Requisições de Fornecimento/prestação de serviços, mediante
comunicação ao Contratado, não cabendo qualquer ônus ao mesmo, caso o cancelamento seja efetuado
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para entrega do pedido.
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A responsabilidade pelo recebimento provisório dos serviços, produtos, materiais e equipamentos
associados ficará a cargo de um funcionário designado pela Secretaria solicitante, para efeito de verificação
da conformidade do serviço prestado com a especificação, aferido até a finalização do evento.
Definitivamente, ao final do evento, momento no qual o responsável designado pela Secretaria solicitante
deverá proceder à avaliação de desempenho e posteriormente o atesto da nota fiscal.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Disponibilizar endereço, números de telefone fixo, telefone móvel e e-mail que possibilitem contato imediato
entre a SECRETARIA SOLICITANTE e a CONTRATADA, para emissão e envio da Ordem de Serviço –
OS.
Atender ao disposto nas obrigações constantes deste Termo de Referência e/ou da minuta do contrato
deste Edital
Relatar a Secretaria a necessidade de quaisquer outros serviços não constantes da OS, e eventuais
problemas e/ou irregularidades constatados durante a execução dos serviços/fornecimentos, cuja solução
dependa de autorização para execução ou de providências.
Se responsabilizar e providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do
objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais,
alimentação, equipamentos, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas,
encargos socais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços pelo
Contratado.
Todo produto/serviço que apresente má qualidade, características inferiores as solicitadas, deverá ser
substituído imediatamente pelo fornecedor. Quando o produto/serviço ofertado pelo proponente for
considerado de qualidade ruim e desta forma não atenda às necessidades de desempenho e qualidade
esperados e desejados pela Administração Municipal, poderá ser cancelado o item, mesmo após a
assinatura do contrato.
Se no ato do recebimento for constatado que a quantidade entregue é menor que a constante na nota fiscal
deverá ser imediatamente complementada;
Além das obrigações acima, a CONTRATADA deverá:
1) A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato constante
do Anexo III do Edital, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
2) Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis,
decretos e instruções, serão observadas, na contratação derivada deste instrumento convocatório, as
seguintes Obrigações:
a) fornecer os bens/serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes
de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por
exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
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f)

g)
h)

i)

j)
k)
l)

m)
n)

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados
por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se
previamente autorizadas pela Administração;

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir a obrigação de prestação dos
serviços/fornecimentos;
Efetuar o pagamento à Contratada, conforme descrito neste Termo;
Aplicar à Contratada as sanções cabíveis;
Documentar as ocorrências durante a execução do objeto;
Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela Contratada;
Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto contratado que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
Além das obrigações acima, a CONTRATANTE deverá:
a) Encaminhar à CONTRATADA a OS – Ordem de Serviço acerca do(s) serviço(s) a ser (em) executado(s),
contendo informações como: número, descrição do problema, responsável no local, responsável pela
autorização, responsável técnico pelo serviço, data, local, discriminação dos serviços com unidade e
quantidade, entre outras.
b) Enviar técnico fiscal da SECRETARIA SOLICITANTE ao local da solicitação dos serviços/fornecimentos
para atestar a realização dos mesmos.
c) Solicitar por meio da SECRETARIA SOLICITANTE informações ou documento do responsável no local
da solicitação de serviços acerca da realização dos serviços e/ou quantitativos de serviços /materiais
efetivamente realizados.
d) Efetuar os pagamentos dos serviços nos prazos e condições estabelecidos no edital.
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e) Promover através da SECRETARIA SOLICITANTE a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
f) Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento do Contrato.
g) Comunicar à CONTRATADA qualquer insatisfação quanto ao serviço/fornecimento prestado.
h) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de
sanções e alterações do contrato. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias
11 - UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS POR OUTROS ÓRGÃOS/ENTIDADES
Não utilizável para este objeto.
12 - DO ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será acompanhada pelo servidor (a), a ser designado posteriormente pelo órgão Gerenciador
como gestor da contratação.
O (A) gestor (a) da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:
a) expedir ordens de serviços/fornecimentos;
b) proceder ao acompanhamento técnico da entrega;
c) comunicar à CONTRATADA o descumprimento de suas obrigações e indicar os procedimentos
necessários ao seu correto cumprimento;
d) solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento contratual;
e) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais;
f) atestar as notas fiscais de serviços para efeito de pagamento;
g) recusar o objeto que for executado fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou
com divergências daquelas constantes na ordem de serviço;
h) solicitar à CONTRATADA, através de seu preposto, todas as providências necessárias ao bom e fiel
cumprimento das obrigações.
13 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos itens licitados,
colhidos através de pesquisa de preço.
O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local e em atendimento
as orientações legais e normativas contidas nos seguintes instrumentos: Alínea "f" do Inciso IX do Artigo 6º
e Inciso IV do Artigo 43, ambos da Lei Federal 8.666/93; Alínea "c" do Inciso XIV do Anexo ao Decreto
Federal Nº 1.171 de 22 de junho de 1994; Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 5, de 27 de junho de 2014;
Acórdãos Nº 1547/2007, Nº 2.170/2007, Nº 819/2009 e Nº 868/2013, ambos do Plenário do TCU; Acórdãos
Nº 2.071/2009, Nº 4848/2010, Nº 1744/2010 e Nº 403/2013, ambos da 1ª Câmara do TCU; e Acórdãos Nº
1720/2010 e Nº 1266/2011, ambos da 2ª Câmara do TCU
O custo estimado FOI apurado a partir de planilhas apresentadas pelas Secretarias Solicitantes, em
conjunto com o Setor de Compras do Município, constante do processo interno administrativo,
atualizadas, conforme relatórios a serem anexados ao processo.
Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº 077/2022.
O Setor Responsável pela cotação de preço foi o de Compras do Município da Prefeitura Municipal, que o
fez através do servidor Antônio da Cruz dias Junior.
14 - DO PREÇO PRATICADO
O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais e insumos será o preço ofertado na
proposta vencedora.
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No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o Contratante de quaisquer
ônus por despesas decorrentes.
Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta.
Transcorridos 12 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.
Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a
Prefeitura Municipal.
15. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA, QUANTIDADES E PREÇO REFERENCIAL:
I - As quantidades foram levantadas de acordo as necessidades da(s) secretaria(s) solicitante(s),
através da(s) Solicitação(ões) de Despesa(s) encaminhadas ao Setor de Licitação.
LOTE - 01
Nº
ESPECIFICAÇÃO
ORD
AR
CONDICIONADO
/
AMBIENTE
MULTIDISCIPLINAR DA ATB/ - CAPACIDADE:
01 OPÇÃO 1: 9.000 A 12.000 BTUS, - TIPO: OPÇÃO
FUNÇÃO:
1:
SPLIT,
OPÇÃO 2: APENAS FRIO

Unid.

QUANT

UND

13

MARCA

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$

1.970,00

TOTAL DO LOTE R$

25.610,00

R$ 25.610,00

LOTE - 02
VALOR ESTIMADO
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
MARCA UNIT R$
ORD
TOTAL R$
DETECTOR FETAL/AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR
TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: UND
ATB/01 DA
13
1.640,00
21.320,00
OPÇÃO 1: PORTÁTIL/DIGITAL: POSSUI

02

FOCO
REFLETOR
AMBULATORIAL/AMBIENTE
MULTIDISCI-PLINAR DA ATB/ ILUMINAÇÃO: LEDHASTE: FLEXÍVEL - - ILUMINAÇÃO: OPÇÃO 2: LED
- HASTE: OPÇÃO 2: FLEXÍVEL
NEBULIZADOR PORTÁTIL/AMBIENTE
MULTIDISCIPLINAR DA ATB/ - NÚMERO DE SAÍDAS
SIMULTÂNEAS
OPÇÃO 1: 01 – TIPO OPÇÃO 1: ULTRASSÔNICO

UND

6

570,00

3.420,00

UND

11

210,00

2.310,00

04

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO/
AMBIENTE
MULTIDISCIPLINAR
DA
ATB
–
RESERVA-TÓRIO, OPÇÃO 1: POSSUI - MATERIAL
DE CONFECÇÃO OPÇÃO 1: SILICONE –
APLICAÇÃO OPÇÃO 1: INFANTIL (2) OPÇÃO 2:
NEONATAL (2) - VÁLVULA UNIDIRECIONAL OPÇÃO
1: POSSUI

UND

4

350,00

1.400,00

05

REANIMADOR
PULMONAR
MANUAL
ADULTO/AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR DA ATB - RESERVATÓRIO OPÇÃO: POSSUI SILICONE MATERIAL DE CONFECÇÃO OPÇÃO: SILICONE VÁLVULA UNIDIRECIONAL OPÇÃO: POSSUI VÁLVULA PEEP OPÇÃO 2: POSSUI -

UND

5

281,00

1.405,00

03
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06

ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE
LING)/ AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR DA ATB - MATERIAL DE CONFECÇÃO: OPÇÃO 1: MADEIRA REGULAGEM: OPÇÃO 2: SIM

UND

1

1.276,00

R$ 31.131,00

TOTAL DO LOTE R$
LOTE - 03
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
ORD
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS/AMBIENTE
MULTIDISCIPLINAR DA ATB/OPÇÃO 3: AÇO OU
01 ALUMÍNIO / 3 ATÉ 10L / NÃO POSSUI / UND
12
VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO

MARCA

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$
1.969,00

TOTAL DO LOTE R$

23.628,00

R$ 23.628,00

LOTE - 04
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
ORD
VENTILADOR DE TETO/PAREDE/AMBIENTE
MULTIDISCI-PLINAR DA ATB - COMPOSIÇÃO/
01 TIPO: OPÇÃO 1: 3 OU 4 PÁS/ PAREDE
UND
9

02

1.276,00

BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO/
SALA DE ESPERA E RECEPÇÃO - TIPO:
OPÇÃO 5: PRESSÃO PAREDE

UND

MARCA

11

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$
271,00

2.439,00

883,00

9.713,00

R$ 12.152,00

TOTAL DO LOTE R$
LOTE - 05
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
ORD
BALDE
A
PEDAL/CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
MATERIAL
DE
01 CONFECÇÃO/CAPACIDADE:
UND
12
OPÇÃO 6: POLIPROPILENO|DE 50L ATÉ 100L

MARCA

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$
356,00

4.272,00

6.720,00

02

FOTOPOLIMERIZADOR
DE
RESINAS/
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - TIPO: UND
OPÇÃO 3: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO

8

840,00

03

SELADORA/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO / APLICAÇÃO: OPÇÃO 3: MANUAL/GRAU UND
CIRÚRGICO

10

1.140,00

11.400,00

04

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO
MÓVEL/AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR DA ATB
- FLUXO DE ASPIRAÇÃO/ VÁLVULA DE
SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE
COM RODÍZIOS/MANÔMETRO: OPÇÃO 2- DE 20 UND
LPM/POSSUI/
TERMOPLÁSTICO/
A
30
RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR
SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG/POSSUI;

2

4.593,00

9.186,00

05

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ
75L)/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - MODO
UND
DE OPERA-ÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS:
OPÇÃO 4: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS/

4

5.840,00

23.360,00
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06

07

08

09

10

CADEIRA
ODONTOLÓGICA
COMPLETA
(EQUIPO/
SUGADOR/REFLETOR)/CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO COMANDO DA CADEIRA:
OPÇÃO
1:
PEDAL
- CABECEIRA: OPÇÃO 1: POSSUI - REFLETOR:
OPÇÃO 1 POSSUI EQUIPO: OPÇÃO 1: TIPO
CART OU ACOPLADO - TERMINAIS: OPÇÃO 1:
ATÉ
3
UND
- CUBA: OPÇÃO 1: PORCELANA/ CERÂMICA
- SERINGA TRÍPLICE: OPÇÃO 1: POSSUI PEÇA RETA: OPÇÃO 1: POSSUI - CONTRA
ÂNGULO:
OPÇÃO 1: POSSUI - MICRO MOTOR: OPÇÃO 1:
POSSUI - UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR):
OPÇÃO 1: POSSUI - CANETA DE ROTAÇÃO:
OPÇÃO 1: POSSUI - MOCHO: OPÇÃO 1:
POSSUI.
CÂMARA
ESCURA
ODONTOLÓGICA/CONSULTÓRIO
ODONUND
TOLÓGICO - ILUMINAÇÃO: OPÇÃO 1: POSSUI.
COMPRESSOR
ODONTOODONTOLÓGICO/CONSULTÓRIO
UND
LÓGICO - OPÇÃO 3: 50 A 69 L/ 1,5 A 2,5HP/ 8 A
12 PÉS - ISENTO DE ÓLEO: OPÇÃO 1: SIM
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO/CONSULTÓRIO
ODONTOLÓ-GICO - JATO DE BICARBONATO
INTEGRADO:
OPÇÃO 1: POSSUI - CANETA/TRANSDUTOR DO UND
ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: OPÇÃO 1:
POSSUI CAVITADOR: OPÇÃO 2: POSSUI
DESTILADOR DE ÁGUA / CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO - -CAPACIDADE: OPÇÃO 1: UND
ATÉ 5 LITROS / HORA.

2

17.084,00

34.168,00

2

279,00

2

4.035,00

8.070,00

1

3.838,00

3.838,00

2

1.554,00

3.108,00

558,00

R$ 104.680,00

TOTAL DO LOTE R$
LOTE - 06
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
ORD
FES/AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR DA ATB 01 NÚMERO DE CANAIS: OPÇÃO 2: 04 CANAIS
UND
4

02

TENS
ESTIMULADOR
TRANSCUTÂNEO/AMBIENTE
MULTIDISCIPLINAR DA ATB - - NÚMERO DE UND
CANAIS: OPÇÃO 2: 04 CANAIS

03

TENS E FES/AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR DA
ATB- NÚMERO DE CANAIS: - OPÇÃO 1: 04
CANAIS;

UND

MARCA

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$
1.457,00

5.828,00

1

1.024,00

1.024,00

1

1.490,00

1.490,00

TOTAL DO LOTE R$

R$ 8.342,00

LOTE - 7
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
ORD
DEA
DESFIBRILADOR
EXTERNO
AUTOMÁTICO/SALA DE PROCEDIMENTOS 01 AUTONOMIA DA BATERIA/ AUXÍLIO RCP/ UND
2
ACESSÓRIO(S) OPÇÃO 2: 50 A 250 CHOQUES/
POSSUI/ 2 PARES DE ELETRODOS

MARCA

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$

9.330,00

18.660,00
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R$ 18.660,00

TOTAL DO LOTE R$
LOTE - 08
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
ORD
BALANÇA
ANTROPOMÉTRICA
ADULTO/CONSULTÓRIO IN-DIFERENCIADO MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: OPÇÃO
01 2:
4
MECÂNICA/
ATÉ
150KGRÉGUA UND
ANTROPOMÉTRICA
OPÇÃO 1: ATÉ 2 METROS

02

ADIPÔMETRO/AMBIENTE MULTIDISCIPLINAR
TIPO|TECNOLOGIA:
DA
ATB
ANALÓGICO|CLÍNICO
MATERIAL UND
CONFECÇÃO: MOLAS DE METAL.

MARCA

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$

1.716,00

1

139,00

6.864,00

139,00

R$ 7.003,00

TOTAL DO LOTE R$
LOTE - 09
Nº
ESPECIFICAÇÃO
Unid. QUANT
ORD
ELETROCARDIÓGRAFO/SALA
DE
PROCEDIMENTOS – CANAIS / OPERAÇÃO /
COMUNICAÇÃO
COM
COMPUTADOR
/
CONECT WI-FI/ IMPRESSÃO DIRETA NO
01 EQUIPAMENTO / ALIMENTAÇÃO; OPÇÃO UND
1
4:12/DIRETA NO CONSOLE/ POSSUI/ COM
CONECTIVIDADE WIFI/ POSSUI EM FORMATO
A4 / REDE ELÉTRICA E BATERIA.

MARCA

VALOR ESTIMADO
UNIT R$
TOTAL R$

16.606,00

16.606,00

TOTAL DO LOTE R$

R$ 16.606,00

TOTAL GERAL DOS LOTES R$

R$ 247.812,00

(*) VALOR MÉDIO
Obs.: Para critério de analise, lances e disputa serão considerados o valor unitário de cada unidade
por item registrado no sistema. A licitante deverá inserir no sistema o valor unitário de cada item.
Após ser considerada arrematadora do item, por ter ofertado o menor valor unitário, a licitante
vencedora encaminhará a sua proposta realinhada tomando por base o modelo do Anexo 3 –
Proposta Final, observando as especificações técnicas e quantidades.
Não será permitido Jogo de Planilha na proposta realinhada. O valor final da proposta realinhada
obedecerá ao desconto ofertado, sendo distribuído de forma linear para cada item, conforme
ofertado no momento do certame.
VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA (REALINHADA) DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS
ITENS DO LOTE.
II As mercadorias deverão ser entregues somente no local indicado na ORDEM DE FORNECIMENTO e
obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento e Declaração de
responsabilidade (modelo anexo 10).
Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita desde que atenda todas as condições deste Edital e
seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação em cada lote.

ROBERVAL DE FARIAS ARAÚJO JUNIOR
Secretaria de Administração e Planejamento
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ANEXO II
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 020/2022

1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, até 02 horas após o encerramento da disputa, os
documentos complementares de habilitação, caso exigidos pelo pregoeiro, sendo que os documentos
referente a habilitação, item 9 do edital, bem como os complementares e proposta final, deverão ser
encaminhados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia
não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de
exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação,
para a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA - BA, Rua Ana Nery, 27, Centro Histórico – Cachoeira – Bahia,
aos cuidados do Setor de Licitações, observando o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data
da realização do pregão. (NÃO APLICÁVEL NESTE PROCESSO)
1.1.1 Para os documentos emitidos conforme a MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO
DE 2001 que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)1, disciplinando a
assinatura eletrônica e garantindo efetividade e validade jurídica aos documentos eletrônicos,
podem ser enviados por e-mail: licitacaocachoeira2021@gmail.com.
1.2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1

Habilitação Jurídica

Conforme item 9.9 do edital, e seus subitens.
1.2.2.

Regularidade Fiscal

Conforme item 9.10 do edital, e seus subitens.
1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
conforme modelo do anexo 6;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de
27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei
8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.
1.2.3.

Qualificação Econômico-Financeira

Conforme item 9.11 do edital, e seus subitens.
1.3.

Qualificação Técnica
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Conforme item 9.13 do edital, e seus subitens.
1.4.

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples,
a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não
sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser
apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5.

O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.5.

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação
exigida para a habilitação.

1.6.

Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, e
respectivo contrato social referindo-se ao local da sede da empresa licitante, conforme capacidade
técnica operacional. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros
à filial, exceto àqueles de comprovada centralização do recolhimento dessas contribuições (CND e
CRF/FGTS). Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços/fornecimentos seja a filial, os
documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome daquela que executará os
serviços.

1.7.

Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta)
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

1.8.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.

1.9.

A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
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ANEXO III
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 020/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços/fornecimentos objeto da presente
licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 020/2022 acatando todas as estipulações consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.
PRAZO DE GARANTIA - Não tem garantia para o objeto.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
LOCAL E DATA, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
ATÉ DECISÃO.
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ANEXO IV

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone Comercial:

Inscrição Estadual:

Representante Legal:

RG:

E-mail:

CPF:

Telefone Celular:
Whatsapp:
Resp. Financeiro:
E-mail Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP:

( ) SIM

( ) Não

1.
Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2.

São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais
venha a participar;
iii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de
habilitação nas licitações em que for vencedor;
iv. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
v.

Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I

vi. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
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5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante,
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações
prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários
do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO IV (A)

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisição:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a
adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado,
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos
reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e
OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante
vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no
respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema
de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras
usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.
Local e data: __________________________________________________
_____________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

Pregão Eletrônico nº 020/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

37

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
201 - Ano - Nº 1089

Cachoeira
Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de
________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à
Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com
o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa
de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

___________________________________________________________________
Local e data
________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO IX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão...............................da
Prefeitura
Municipal
de
_______,
que
a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO X
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

DECLARAÇÃO
(Razão Social)
___________________________________________________________________
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________
Sediada___________________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório
sob a modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não
integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° xxx/2022
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, entidade jurídica de direito público interno, com sede a Rua Ana Nery, 27,
Centro Histórico – Cachoeira – Bahia, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.828.397/0001-56, nesse ato representado
pelo seu Prefeita Municipal, Sra. xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n°
xxxxxxxxxxx e portador do RG n° xxxxxxxxxxx, doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado
a Empresa ___________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ___.___.___/___-__, neste ato representada por
seu Sócio Gerente, __________________________, portador do RG ___________________ e CPF
________________, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato para fornecimento, devidamente autorizado mediante PREGÃO ELETRÔNICO Edital nº
020/2022 e Processo Administrativo nº 077/2022, Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que se regerá pelas
suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/02, Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal nº
133/2020, e pelas demais disposições pertinentes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto do presente contrato O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
HOSPITALARES, PARA ESTRTURAÇÃO DE USF’S DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA
CACHOEIRA-BA, CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 910015, de acordo com as especificações
constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de
Preços apresentada pela CONTRATADA.

Item

Descrição

UR

Quant.

Valor
Unitário
Mensal

Valor Total
12 meses

01

1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de
acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3 - Ficará a cargo do CONTRATADA as despesas com seguros, combustíveis, manutenção, entrega,
transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, hospedagem, alimentação e
transporte de funcionários decorrentes da execução do objeto desta licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
c) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação
ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à
Prefeitura ou a terceiros;
d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;

Pregão Eletrônico nº 020/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EEANCUZUEIKS404OSLSGSW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

44

Quarta-feira
6 de Abril de 2022
208 - Ano - Nº 1089

Cachoeira
Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

e) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
g) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
h) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
i) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
j) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente
autorizadas pela Administração;
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a) proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis;
d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
e) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$____________(__________), constante da proposta integrante
da licitação Pregão Eletrônico nº 020/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo
e suficiente para a total prestação de serviços de fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2 – – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em
plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT, além das certidões de tributos estadual, municipal e
federal (conjunta com INSS), sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajuste de preço.
4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
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autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter
eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
4.5 - Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e
calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados
pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta
e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7 - A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou
em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – A vigência deste Contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura,
podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Gestora: 08.11
Projeto/Atividade: 2047
Elemento de despesa: 44.90.52
Fonte: 14
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido
processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;

b)

Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;

c)

Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

d)

Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;

e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização
do contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito,
apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados
nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
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nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja
culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita
da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do
objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra
efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido
pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais,
se for o caso, de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o
trigésimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias,
limitadas a 20% do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento), em caso de descumprimento das normas deste contrato.
c)A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do
contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e
da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Cachoeira - Bahia pelo período máximo de 05
(cinco) anos nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo na superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços
vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea “b” poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Prefeitura Municipal de Cachoeira - Bahia.
j) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
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l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes
assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
será de competência do Prefeito Municipal de Cachoeira - Bahia, as demais penalidades serão de
competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso em apreço a Secretaria Municipal de
Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1 – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e
em Diário Oficial no prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2 – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02,
subsidiada a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de Pregão Eletrônico
nº 020/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Cachoeira,
Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus
herdeiros e sucessores, a qualquer título.
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de iguais teor e forma
para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
Cachoeira - Bahia, xxxx de xxxxx de 2022.
xxxxxxxxxxxxxxx
PREFEITA
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
CPF:
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