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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 028/2020)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

PORTARIA MUNICIPAL N. 028/2020
De 10 de agosto de 2020.

“Dispõe sobre a designação de Fiscal de
Contrato e dá outras providencias”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, no uso das atribuições legais e de
acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação
correlata, RESOLVE:
Art. 1º - Designar, conforme previsto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, os Servidores abaixo
relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento
das cláusulas estabelecidas no Contrato nº. 090/2020, originário do processo Licitatório Tomada
de Preços nº. 08/2020, celebrado entre o Município de Conceição do Almeida/BA e a empresa
SEAL CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA, com sede na Rua Tranquilino Nogueira, nº. 419,
Centro, Castro Alves – BA, CEP 44.500-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.497.575/0001-95, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras
e serviços de construção da Capela Municipal, na sede do município de Conceição do Almeida –
Bahia.
FUNÇÃO

TITULAR

Fiscal Administrativo

Danilo Grisi Maia

Gerente Municipal de Convênios

Araújo

FUNÇÃO

TITULAR

Fiscal Técnico

Gabriel Coelho

Engenheiro Civil

Andrade

Matrícula
16979

CREA/CAU
CREA-BA nº. 051865452-4

DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL TÉCNICO
Art. 2º Compete ao Fiscal Técnico:
a)

Participar da elaboração dos editais de licitação, contratos, convênios, memoriais,

termos de referência e outros documentos similares, auxiliando na eleição dos elementos
técnicos referentes à qualidade dos serviços a serem contratados, relativamente aos
contratos, acordos ou ajustes cuja execução irá acompanhar e fiscalizar;
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PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
b)

Conhecer o conteúdo do edital de licitação, do contrato, do convênio, dos aditamentos,

ou dos documentos equivalentes, referentes à obra ou serviço de engenharia, mantendo em
seus arquivos de trabalho cópias de tais documentos, bem como das Notas Fiscais, Recibos ou
Faturas, e dos Termos de Recebimento de Bem ou Serviço que firmar;
c)

Juntamente com o Fiscal Administrativo, reunir-se com o preposto do particular

contratado antes do início dos trabalhos, a fim de comunicar-lhe que será o responsável pelo
controle, acompanhamento e fiscalização do contrato, ajuste ou acordo firmado com a
Administração Municipal, bem como para definir e estabelecer estratégias inerentes à
execução do objeto;
d)

No que diz respeito a questões técnicas, anotar em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas à execução do contrato, inclusive aquelas que possam ensejar atrasos na
execução de obras, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados
e)

Nos casos de prestação de serviço com cessão de mão-de-obra e da realização de obras

ou serviços de engenharia com cessão de mão-de-obra, exigir do contratado a relação nominal
dos empregados que irão trabalhar na obra ou na prestação do serviço, cientificando-o de que
deverá comunicar as alterações quando ocorrerem;
f)

Realizar os devidos trabalhos de inspeção, acompanhando e fiscalizando in loco a

execução do serviço contratado para verificar o cumprimento de todos os itens do contrato,
acordo ou ajuste entre a Administração Municipal e o particular;
g)

Elaborar, com o auxílio de preposto designado pela Secretaria da Infraestrutura,

Transportes e Serviços Públicos, o Termo de Recebimento das obras e dos serviços executados,
através do Termo de Recebimento de Serviço, que assinará junto ao Preposto designado pela
Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, atestar a realização e
a conclusão das obras e serviços responsabilizando-se por todas as questões técnicas oriundas
do contrato, ajuste ou acordo entre a Administração Municipal e o particular;
h)

Elaborar as notificações ao contratado quando o contrato, ajuste ou acordo com a

Administração Municipal for descumprido no que diz respeito a questões técnicas, dando-lhe
ciência nos termos do § 2º, Art. 67 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
i)

Rejeitar, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em desacordo com o

procedimento da licitação, contrato, convênio ou documento equivalente (art. 76, Lei nº
8.666/1993);
j)

Elaborar o laudo de medição, quando for o caso;

k)

Impedir a subcontratação quando não expressamente prevista no contrato, ajuste ou

acordo ou, acaso prevista, se realizada sem a comunicação formal do particular à
Administração Municipal e sem a anuência prévia desta;
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
l)

Realizar outras atividades relativas à fiscalização técnica do cumprimento dos contratos,

acordos ou ajustes firmados pela Administração Municipal e o particular.

DAS INSPEÇÕES
Art. 3º As inspeções são instrumentos de orientação e de aferição in loco do desenvolvimento
dos serviços contratados.
a)

O Fiscal Técnico deverá realizar os devidos trabalhos de inspeção de forma contínua e

periódica, observando todos os itens exigidos no procedimento da licitação, contrato,
convênio ou documento similar.
b)

No caso de prestação de serviço com cessão de mão-de-obra, as obras e os serviços de

engenharia, as inspeções devem ser realizadas, no mínimo, 02 (duas) vezes ao mês.
c)

A cada inspeção realizada, o Fiscal Técnico lavrará relatório contendo, conforme cada

caso, o seguinte:
I - data e horário da realização da inspeção;
II - nome e assinatura do Fiscal de Contrato que realizou a inspeção;
III - local ou unidade administrativa em que realizada a inspeção;
IV - número do procedimento de licitação, contrato, convênio e ou documento similar a que se
refere;
V - observância sobre a execução da obra, do serviço nos termos do contrato, acordo ou ajuste
entre o particular e a Administração Municipal;
VI - quantidade e qualidade dos materiais empregados na prestação do serviço ou na
realização de obras e serviços de engenharia, verificando se atendem ao contido no contrato,
ajuste ou acordo com a Administração Municipal;
VI - observância do cumprimento do projeto e dos padrões técnicos estabelecidos no contrato,
acordo ou ajuste com a Administração Municipal;
VII - observância do cronograma da obra, na forma prevista no contrato, acordo ou ajuste com
a Administração Municipal;
VIII - existência ou não de subempreitada ou de subcontratação;
IX - relação nominal dos empregados da contratada, com indicação do número da Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS, confrontando-a com a lista apresentada pelo particular;
X - observação sobre o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, na forma da
Lei;
XI - apresentação dos documentos exigidos legalmente (Alvará de Construção, Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART e outros);
XII - outras observações pertinentes;
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PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
XIII – Comprovar a existência da matrícula CEI/INSS da obra;
XIV – Identificar se os empregados relacionados pela contratada estão registrados na
correspondente guia GEFIP/SEFIP da respectiva competência.
Parágrafo Único - O Fiscal Técnico deverá manter em seus arquivos os relatórios das inspeções
que realizar, que poderão ser exigidos pela Controladoria Interna do Município.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º É permitida a contratação de terceiros para assistir o Fiscal de Contrato e subsidiá-lo
de informações pertinentes a suas atribuições.
Art. 5º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
§ 1º O Fiscal de Contrato deverá manifestar-se quanto à oportunidade e conveniência da
prorrogação do contrato, acordo ou ajuste sob sua responsabilidade, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias do seu vencimento, justificando sua proposição.
§ 2º No caso de ser recomendada a rescisão e sendo requerida nova contratação para a
continuidade da execução do objeto contratado, o Fiscal de Contrato deverá submeter o
assunto à autoridade superior competente apresentando as devidas justificativas.
§ 3º O Fiscal de Contrato deve comunicar à autoridade superior sempre que for identificada a
necessidade de alterações do quantitativo do objeto contratado, acordado ou ajustado ou de
modificação de sua forma de execução, em razão do conhecimento de fato superveniente ou
de outro qualquer que possa comprometer o cumprimento do contrato, ajuste ou acordo, para
que a Administração Municipal, dentro dos limites legais, faça os devidos ajustes através de
aditivo, evitando perdas na execução e desperdício de dinheiro público.
Art 6º Os Fiscais de Contrato responderão administrativa e civilmente pela não observância
dos critérios de fiscalização.
Art 7º Para efeito desta Portaria, considera-se:
a) Gestor: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da
execução contratual;
b) Fiscal Técnico: servidor ou prestador de serviço designado para auxiliar o Gestor quanto
à fiscalização do objeto do contrato;
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c) Fiscal Administrativo: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscalização
dos aspectos administrativos do contrato.
d) Determinar a inclusão de cópia desta Portaria na pasta de Gerenciamento do respectivo
contrato.
Art 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o
vencimento do respectivo contrato e de sua garantia, quando houver.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal
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PORTARIA (Nº 029/2020)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

PORTARIA MUNICIPAL N. 029/2020
De 10 de agosto de 2020.

“Dispõe sobre a designação de Fiscal de
Contrato e dá outras providencias”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, no uso das atribuições legais e de
acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação
correlata, RESOLVE:
Art. 1º - Designar, conforme previsto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, os Servidores abaixo
relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento
das cláusulas estabelecidas no Contrato nº. 090/2020, originário do processo Licitatório Tomada
de Preços nº. 08/2020, celebrado entre o Município de Conceição do Almeida/BA e a empresa
SEAL CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA, com sede na Rua Tranquilino Nogueira, nº. 419,
Centro, Castro Alves – BA, CEP 44.500-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.497.575/0001-95, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras
e serviços de construção da Capela Municipal, na sede do município de Conceição do Almeida –
Bahia.
FUNÇÃO

TITULAR

Fiscal Administrativo

Danilo Grisi Maia

Gerente Municipal de Convênios

Araújo

FUNÇÃO

TITULAR

Fiscal Técnico

Gabriel Coelho

Engenheiro Civil

Andrade

Matrícula
16979

CREA/CAU
CREA-BA nº. 051865452-4

DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL TÉCNICO
Art. 2º Compete ao Fiscal Técnico:
a)

Participar da elaboração dos editais de licitação, contratos, convênios, memoriais,

termos de referência e outros documentos similares, auxiliando na eleição dos elementos
técnicos referentes à qualidade dos serviços a serem contratados, relativamente aos
contratos, acordos ou ajustes cuja execução irá acompanhar e fiscalizar;
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
b)

Conhecer o conteúdo do edital de licitação, do contrato, do convênio, dos aditamentos,

ou dos documentos equivalentes, referentes à obra ou serviço de engenharia, mantendo em
seus arquivos de trabalho cópias de tais documentos, bem como das Notas Fiscais, Recibos ou
Faturas, e dos Termos de Recebimento de Bem ou Serviço que firmar;
c)

Juntamente com o Fiscal Administrativo, reunir-se com o preposto do particular

contratado antes do início dos trabalhos, a fim de comunicar-lhe que será o responsável pelo
controle, acompanhamento e fiscalização do contrato, ajuste ou acordo firmado com a
Administração Municipal, bem como para definir e estabelecer estratégias inerentes à
execução do objeto;
d)

No que diz respeito a questões técnicas, anotar em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas à execução do contrato, inclusive aquelas que possam ensejar atrasos na
execução de obras, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados
e)

Nos casos de prestação de serviço com cessão de mão-de-obra e da realização de obras

ou serviços de engenharia com cessão de mão-de-obra, exigir do contratado a relação nominal
dos empregados que irão trabalhar na obra ou na prestação do serviço, cientificando-o de que
deverá comunicar as alterações quando ocorrerem;
f)

Realizar os devidos trabalhos de inspeção, acompanhando e fiscalizando in loco a

execução do serviço contratado para verificar o cumprimento de todos os itens do contrato,
acordo ou ajuste entre a Administração Municipal e o particular;
g)

Elaborar, com o auxílio de preposto designado pela Secretaria da Infraestrutura,

Transportes e Serviços Públicos, o Termo de Recebimento das obras e dos serviços executados,
através do Termo de Recebimento de Serviço, que assinará junto ao Preposto designado pela
Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, atestar a realização e
a conclusão das obras e serviços responsabilizando-se por todas as questões técnicas oriundas
do contrato, ajuste ou acordo entre a Administração Municipal e o particular;
h)

Elaborar as notificações ao contratado quando o contrato, ajuste ou acordo com a

Administração Municipal for descumprido no que diz respeito a questões técnicas, dando-lhe
ciência nos termos do § 2º, Art. 67 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
i)

Rejeitar, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em desacordo com o

procedimento da licitação, contrato, convênio ou documento equivalente (art. 76, Lei nº
8.666/1993);
j)

Elaborar o laudo de medição, quando for o caso;

k)

Impedir a subcontratação quando não expressamente prevista no contrato, ajuste ou

acordo ou, acaso prevista, se realizada sem a comunicação formal do particular à
Administração Municipal e sem a anuência prévia desta;
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
l)

Realizar outras atividades relativas à fiscalização técnica do cumprimento dos contratos,

acordos ou ajustes firmados pela Administração Municipal e o particular.

DAS INSPEÇÕES
Art. 3º As inspeções são instrumentos de orientação e de aferição in loco do desenvolvimento
dos serviços contratados.
a)

O Fiscal Técnico deverá realizar os devidos trabalhos de inspeção de forma contínua e

periódica, observando todos os itens exigidos no procedimento da licitação, contrato,
convênio ou documento similar.
b)

No caso de prestação de serviço com cessão de mão-de-obra, as obras e os serviços de

engenharia, as inspeções devem ser realizadas, no mínimo, 02 (duas) vezes ao mês.
c)

A cada inspeção realizada, o Fiscal Técnico lavrará relatório contendo, conforme cada

caso, o seguinte:
I - data e horário da realização da inspeção;
II - nome e assinatura do Fiscal de Contrato que realizou a inspeção;
III - local ou unidade administrativa em que realizada a inspeção;
IV - número do procedimento de licitação, contrato, convênio e ou documento similar a que se
refere;
V - observância sobre a execução da obra, do serviço nos termos do contrato, acordo ou ajuste
entre o particular e a Administração Municipal;
VI - quantidade e qualidade dos materiais empregados na prestação do serviço ou na
realização de obras e serviços de engenharia, verificando se atendem ao contido no contrato,
ajuste ou acordo com a Administração Municipal;
VI - observância do cumprimento do projeto e dos padrões técnicos estabelecidos no contrato,
acordo ou ajuste com a Administração Municipal;
VII - observância do cronograma da obra, na forma prevista no contrato, acordo ou ajuste com
a Administração Municipal;
VIII - existência ou não de subempreitada ou de subcontratação;
IX - relação nominal dos empregados da contratada, com indicação do número da Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS, confrontando-a com a lista apresentada pelo particular;
X - observação sobre o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, na forma da
Lei;
XI - apresentação dos documentos exigidos legalmente (Alvará de Construção, Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART e outros);
XII - outras observações pertinentes;
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
XIII – Comprovar a existência da matrícula CEI/INSS da obra;
XIV – Identificar se os empregados relacionados pela contratada estão registrados na
correspondente guia GEFIP/SEFIP da respectiva competência.
Parágrafo Único - O Fiscal Técnico deverá manter em seus arquivos os relatórios das inspeções
que realizar, que poderão ser exigidos pela Controladoria Interna do Município.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º É permitida a contratação de terceiros para assistir o Fiscal de Contrato e subsidiá-lo
de informações pertinentes a suas atribuições.
Art. 5º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
§ 1º O Fiscal de Contrato deverá manifestar-se quanto à oportunidade e conveniência da
prorrogação do contrato, acordo ou ajuste sob sua responsabilidade, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias do seu vencimento, justificando sua proposição.
§ 2º No caso de ser recomendada a rescisão e sendo requerida nova contratação para a
continuidade da execução do objeto contratado, o Fiscal de Contrato deverá submeter o
assunto à autoridade superior competente apresentando as devidas justificativas.
§ 3º O Fiscal de Contrato deve comunicar à autoridade superior sempre que for identificada a
necessidade de alterações do quantitativo do objeto contratado, acordado ou ajustado ou de
modificação de sua forma de execução, em razão do conhecimento de fato superveniente ou
de outro qualquer que possa comprometer o cumprimento do contrato, ajuste ou acordo, para
que a Administração Municipal, dentro dos limites legais, faça os devidos ajustes através de
aditivo, evitando perdas na execução e desperdício de dinheiro público.
Art 6º Os Fiscais de Contrato responderão administrativa e civilmente pela não observância
dos critérios de fiscalização.
Art 7º Para efeito desta Portaria, considera-se:
a) Gestor: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da
execução contratual;
b) Fiscal Técnico: servidor ou prestador de serviço designado para auxiliar o Gestor quanto
à fiscalização do objeto do contrato;
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PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito
c) Fiscal Administrativo: servidor designado para auxiliar o Gestor quanto à fiscalização
dos aspectos administrativos do contrato.
d) Determinar a inclusão de cópia desta Portaria na pasta de Gerenciamento do respectivo
contrato.
Art 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o
vencimento do respectivo contrato e de sua garantia, quando houver.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
PARECER TÉCNICO (TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020)

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

À Sr. Adevaldo de Jesus Santos
Presidente da Comissão de Licitação
Conceição do Almeida – BA
ASSUNTO: Parecer Técnico de Engenharia referente a análise das propostas de preço da Tomada
de Preço Nº 10/2020.

PARECER TÉCNICO
Prezado,

Segue o parecer técnico de engenharia referente a análise das propostas de preço
referente a TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020, objeto especificado em edital para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DOS
POVOADOS DE PAU CEDRO E COMÉRCIO DE JAGUARIPE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES Nº. 891654/2019 E
893064/2019/MDR/CAIXA

EMPRESAS CLASSIFICADAS DE ACORDO COM A ATA
EMPRESAS
JQ
DE
ANDRADE
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
LIFE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA – ME
SILVA
BRANDÃO
ENGENHARIA LTDA
CONSTRUSETE
CONSTRUTORA LTDA
PROJECC ENGENHARIA LTDA

CNPJ

VALOR DA
PROPOSTA

RESULTADO

10.696.931/0001-20

R$ 967.623,78

1º

20.785.665/0001-65

R$ 1.004.058,08

2º

23.318.008/0001-04

R$ 1.072.505,62

3º

13.438.063/0001-76

R$ 1.092.008,46

4º

04.969.858/0001-10

R$ 1.103.382,53

5º
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MONTAC
MONTAGENS
E
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
ULTRATEC
EMPREENDIMENTOS
E
CONSTRUÇÕES LTDA
FORTE
SERVIÇOS
DA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

02.560.361/0001-18

R$ 746.791,10

DESCLASSIFICADA

10.686.207/0001-15

R$ 863.675,14

DESCLASSIFICADA

11.557.132/0001-35

R$ 957.591,69

DESCLASSIFICADA

De acordo com a ATA do certame:

“

Após conferência da documentação, a CPL identificou que as empresas MONTAC

MONTAGENS

E

CONSTRUÇÕES

LTDA

–

EPP,

CNPJ

02.560.361/0001-18,

ULTRATEC

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 10.686.207/0001-15 e FORTE SERVIÇOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 11.557.132/0001-35, 1ª, 2ª e 3ª colocadas, deixaram de
apresentar planilha para os dois lotes que compõem a presente licitação. Item 8.3.1 do edital
tem como critério de julgamento o menor preço global. Identificou que foi apresentado
apenas propostas relativas a obra de pavimentação do Comércio de Jaguaribe (Anexo VI –
Planilha Orçamentária Comercio de Jaguaripe) deixando de apresentar proposta relativo ao
Anexo XX (Planilha orçamentária – Pau Cedro) restando comprovado que deixaram de atender
a todas as exigências para apresentação exigidos no instrumento convocatório. Ao apresentar
apenas a planilha de um dos lotes, deixa de atender regra expressa do edital, sendo aplicada
a regra do art. 48, I da lei 8666/93, que estabelece que as propostas que não atendem às
exigências do ato convocatório da licitação, estando as referidas empresas desclassificadas do
certame.

“
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Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa J Q DE ANDRADE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI:

•

A planilha orçamentária da licitante contempla todos os itens do orçamento proposto e
todos os serviços estão em conformidade;

•

As composições dos serviços apresentados na planilha orçamentária analítica estão em
conformidade;

•

O cronograma físico-financeiro está em conformidade com os valores apresentados no
orçamento.

•

O BDI adotado pela empresa está em conformidade e dentro do limite proposto pelo
Tribunal de Contas da União, de acordo com Acórdão 2622/2013 TCU.

J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética

Conforme.

Planilha Orçamentária Analítica

Conforme.

Cronograma de Execução Físico-Financeira

Conforme.

Planilha de Composição de BDI

Conforme.

Portanto, declaro que a documentação da proposta de preços da empresa J Q DE
ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, está em conformidade com as
exigências do edital.

--------------------------------------------------
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Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa LIFE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA – ME:
•

A planilha orçamentária da licitante contempla todos os itens do orçamento proposto e
todos os serviços estão em conformidade;

•

Foi identificado que na composição dos itens 1.2.1 e 1.2.2, da planilha orçamentária
analítica da pavimentação no Pau Cedro, o valor da mão de obra para SERVENTE, está
com valor divergente das outras composições.

Em resposta ao questionamento em ATA do Sr. Diego Bruno da Silva, representante da empresa
SILVA BRANDÃO ENGENHARIA LTDA, onde o mesmo faz a consideração que a empresa LIFE
SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME apresentou valores diferentes para itens iguais em relação a
mão de obra, opino pela abertura de diligência para que a empresa LIFE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA – ME apresente a correção da Planilha Orçamentária Analítica desde que não seja alterado
o valor global proposto.
͞A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços
das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas
propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às
licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor
global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso
de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. (Acórdão
2546/2015-Plenário)͟

•

O cronograma físico-financeiro está em conformidade com os valores apresentados no
orçamento.
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•

O BDI adotado pela empresa está em conformidade e dentro do limite proposto pelo
Tribunal de Contas da União, de acordo com Acórdão 2622/2013 TCU.

LIFE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética

Conforme.

Planilha Orçamentária Analítica

É necessário verificar a diligência
apontada.

Cronograma de Execução Físico-Financeira

Conforme.

Planilha de Composição de BDI

Conforme.

Portanto, seguindo o princípio do Acórdão 2546/2015-Plenário, opino pela abertura de
diligência para que a empresa LIFE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME apresente a correção da
Planilha Orçamentária Analítica desde que não seja alterado o valor global proposto.

--------------------------------------------------

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa SILVA BRANDÃO
ENGENHARIA LTDA:

•

A planilha orçamentária da licitante contempla todos os itens do orçamento proposto,
porém, foram identificadas algumas desconformidades, a saber:

o

A planilha apresenta valores diferentes para mesmos itens, como é o caso do
item PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA, que na
Planilha Orçamentária da pavimentação do Comércio está com valor unitário de
R$ 62,93, e na pavimentação do Pau Cedro está com valor unitário de R$ 62,71.
A inconformidade se repete em diversos outros itens da planilha.
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o

O Item 1.3.5 da pavimentação do Pau Cedro, está com quantitativo divergente
do que foi apresentado pela administração. Enquanto a planilha da
administração apresenta uma quantidade de 26,27 m, a empresa apresenta
uma quantidade de 141,06 m.

o

Os Itens 1.5.1 e 1.6.1 da pavimentação do Pau Cedro, estão com valores
unitários superiores aos valores orçados pela administração, a saber:

VALOR UNIT.

VALOR UNIT.

PROPOSTO

EMPRESA

21,00

372,42

399,49

2.048,64

0,54

2,79

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QDE

1.5.1

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
PERMANENTE, COM PLACA DE AÇO
60X60CM, COM POSTE DE AÇO
GALVANIZADO H=3,00M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E
REMOÇÃO DE ENTULHOS)

und

M²

1.6.1

Solicito a análise jurídica dos apontamentos citados, e se cabível correções, reapresentar
documentação devidamente corrigida, desde que não seja alterado o valor global proposto.

•

Como foi apontada uma diligência na planilha orçamentária sintética, a planilha
orçamentária analítica também segue em desconformidade.

•

Como foi apontada uma diligência na planilha orçamentária, o cronograma físicofinanceiro também segue em desconformidade.

•

O BDI adotado pela empresa está em conformidade e dentro do limite proposto pelo
Tribunal de Contas da União, de acordo com Acórdão 2622/2013 TCU.
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SILVA BRANDÃO ENGENHARIA LTDA
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética

É necessário verificar a diligência
apontada.

Planilha Orçamentária Analítica

É necessário verificar a diligência
apontada.

Cronograma de Execução Físico-Financeira

É necessário verificar a diligência
apontada.

Planilha de Composição de BDI

Conforme.

Portanto, solicito que o setor jurídico analise o fato citado no parecer da empresa SILVA
BRANDÃO ENGENHARIA LTDA, informando se é cabível ou não a correção dos apontamentos,
desde que não seja alterado o valor global proposto.

--------------------------------------------------

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa CONSTRUSETE
CONSTRUTORA LTDA:

•

A planilha orçamentária da licitante contempla todos os itens do orçamento proposto e
todos os serviços estão em conformidade;

•

As composições dos serviços apresentados na planilha orçamentária analítica estão em
conformidade;

•

O cronograma físico-financeiro está em conformidade com os valores apresentados no
orçamento.

•

O BDI adotado pela empresa está em conformidade e dentro do limite proposto pelo
Tribunal de Contas da União, de acordo com Acórdão 2622/2013 TCU.
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CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética

Conforme.

Planilha Orçamentária Analítica

Conforme.

Cronograma de Execução Físico-Financeira

Conforme.

Planilha de Composição de BDI

Conforme.

Portanto, declaro que a documentação da proposta de preços da empresa
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, está em conformidade com as exigências do edital.

--------------------------------------------------

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa PROJECC ENGENHARIA
LTDA:

•

A planilha orçamentária da licitante contempla todos os itens do orçamento proposto,
porém, foram identificadas algumas desconformidades, a saber:

o

A planilha apresenta valores diferentes para mesmos itens, como é o caso do
item PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA, que na
Planilha Orçamentária da pavimentação do Comércio está com valor unitário de
R$ 62,95, e na pavimentação do Pau Cedro está com valor unitário de R$ 62,96.
A inconformidade se repete em diversos outros itens da planilha.

Solicito a análise jurídica do apontamento citado, e se cabível correção, reapresentar
documentação devidamente corrigida, desde que não seja alterado o valor global proposto.
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•

Como foi apontada uma diligência na planilha orçamentária sintética, a planilha
orçamentária analítica também segue em desconformidade.

•

Como foi apontada uma diligência na planilha orçamentária, o cronograma físicofinanceiro também segue em desconformidade.

•

O BDI adotado pela empresa está em conformidade e dentro do limite proposto pelo
Tribunal de Contas da União, de acordo com Acórdão 2622/2013 TCU.

PROJECC ENGENHARIA LTDA
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética
Planilha Orçamentária Analítica
Cronograma de Execução Físico-Financeira
Planilha de Composição de BDI

É necessário verificar a diligência
apontada.
É necessário verificar a diligência
apontada.
É necessário verificar a diligência
apontada.
Conforme.

Portanto, solicito que o setor jurídico analise o fato citado no parecer da empresa
PROJECC ENGENHARIA LTDA, informando se é cabível ou não a correção dos apontamentos,
desde que não seja alterado o valor global proposto.

--------------------------------------------------

CONCLUSÃO
Após análise da documentação referente as propostas de preço das empresas
participantes da TOMADA DE PREÇOS 10/2020, conclui-se que as empresas JQ DE ANDRADE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, estão em
conformidade com as exigências do edital.
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Quanto as empresas LIFE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, SILVA BRANDÃO
ENGENHARIA LTDA e PROJECC ENGENHARIA LTDA, é necessário análise jurídica dos fatos
apontados nesse parecer.

Encaminho este parecer técnico a comissão de licitação para a análise jurídica.

Considerando o disposto no Art. 3º da Lei 8.666:
͞Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.͟

opino que as diligências apontadas não interfiram na continuidade do processo, visto que a
empresa J Q DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, que apresentou a
proposta mais vantajosa, está com a documentação em conformidade com as exigências do
edital.

Sem mais.

Conceição do Almeida, 12 de agosto de 2020.

Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 127/2020
Processo Administrativo nº. 419/2020

O Exmº. Sr. Adailton Campos Sobral, DD. Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
RATIFICA o parecer da Assessoria Jurídica, com respaldo no Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020,
Decreto Federal n° 10.282/2020 e Decreto Municipal nº 010/2020 de DISPENSA DE LICITAÇÃO, a
seguinte contratação:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL 1,50 X 0,35 FEITO EM MDF COM RESERVATORIO
DE 2 LITROS E PERSONALIZADO COM BASE EM ACM 0,50 E LAVATORIO ITINERANTE FEITO EM MATERIAL
ESTRUTURAL METALICA E OS 2MM COM CANTONEIRA 1,70 DE ALTURA, 0,50 LARGURA E 0,60 EM
COMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº010/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020.
PROPONENTE: RL COMERCIO E SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA
CNPJ (MF) nº.: 03.540.884/0001-65
ENDEREÇO: Avenida Brumado nº 377, Ibirapuera, Vitoria da Conquista-Bahia, CEP 44.075-000
VALOR TOTAL: R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos)

Conceição do Almeida-Ba. 16 de julho de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal
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