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AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2020
A CCPL do Município de Conceição do Almeida – Bahia, comunica aos interessados que realizará licitação, na
Modalidade Tomada de Preços, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição e
instalação de equipamentos e mobiliário público em praças, parques e jardins na sede e zona rural do Município
de Conceição do Almeida – Bahia. Critério de Julgamento: Menor Preço Global. Data da sessão de Julgamento:
13/10/2020, às 09h. Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de segunda 2ª a 6ª feiras e no site
http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br. Conceição do Almeida -Bahia, 28/09/2020. Adevaldo de Jesus Santos –
Presidente CCPL.
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AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2020
A Comissão Central e Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Conceição Almeida - Bahia, no
exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº. 068/2020, de 31/08/2020, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/10/2020, às 09:00 horas, na Sala das Sessões do
Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP
44.540-000, a sessão de abertura dos envelopes de habilitação, julgamento e classificação das propostas,
conforme especificado no Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº. 16/2020, utilizando como
critério de julgamento o regime de empreitada pelo Menor Preço Global, tendo como objeto de licitação o
seguinte:
OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO EM PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, em regime de
empreitada, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com os projetos básicos e planilhas
orçamentárias constantes nos anexos do edital, que passam a integrá-lo, independentemente de transcrição. O
edital poderá ser adquirido, acompanhado dos seus anexos, das 08:00 às 12:00 horas a partir do dia 28/09/2020,
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida, situado na Praça Dr. Edgard
Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, pelo Diário Oficial do Município no site
http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/.
Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no Departamento de
Licitações, situado no Paço Municipal até o dia 12/10/2020, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço
eletrônico licitaalmeida2@gmail.com .
Conceição do Almeida – Bahia, 28 de setembro de 2020.

Adevaldo de Jesus Santos
Presidente da CCPL
(Decreto Municipal nº. 068/2020, de 31/08/2020)

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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CONVOCAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Licitações e Contratos

DECISÃO
CONVOCAÇÃO LICITANTES PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE
PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SITUADA NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME
CONTRATO CEF 0535716-86 (FINISA).

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – BA, no uso das suas
atribuições legais e decorrido o prazo legal para interposição de recurso administrativo quanto ao
julgamento da habilitação, RESOLVE:
Convocar as licitantes habilitadas para a sessão de abertura dos envelopes e julgamento das
propostas de preços do processo licitatório Tomada de Preços nº. 15/2020, que se dará às 09:00h do
dia 05/10/2020.
Ressaltamos que a sessão será realizada independentemente da presença da totalidade dos
representantes das licitantes, por ser um ato público e devidamente comunicado através da publicação
desta decisão.
Conceição do Almeida – Bahia, 28 de setembro de 2020.

Adevaldo de Jesus Santos
Presidente da Comissão Central e Permanente de Licitações
(Decreto Municipal nº. 068/2020, de 31/08/2020)

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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EDITAL (TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2020
Processo Administrativo nº. 595/2020
Tipo: EMPREITADA / MENOR PREÇO GLOBAL
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Portaria Interministerial nº 424, de 30
de dezembro de 2016, alterada pela Portaria Interministerial nº 451, de 18 de dezembro de 2017, Decreto Federal
nº. 9.412 de 18/06/2018, Decreto Municipal nº. 098/2018, de 15/08/2018.
II. Unidades Interessadas:
Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos
III. MODALIDADE
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
595/2020
Tomada de Preços nº. 16/2020
VI. PRAZO DE EXECUÇÃO
180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura do
contrato, sujeito a prorrogação.

V. FORMA
Execução Indireta
VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Empreitada pelo Menor Preço Global

VIII. OBJETO
Constitui objeto desta Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, em regime de empreitada, com
fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com o projeto básico e planilhas orçamentárias constantes nos
anexos deste edital, que passam a integrá-lo, independentemente de transcrição, obedecendo ao que dispõe a Lei
Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações. O edital poderá ser adquirido,
acompanhado dos seus anexos, das 08:00 às 12:00 horas a partir do dia 28/09/2020, no Departamento de Licitações
da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição
do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, ou pelo E-mail licitaalmeida2@gmail.com.
IX - LOCAL E DATA PARA O CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
SESSÃO DE JULGAMENTO.
Credenciamento: às 09:00 horas do dia 13/10/2020.
Abertura Seção Pública: às 09:15 horas do dia 13/10/2020.
LOCAL: Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do
Almeida – Bahia
X. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
VIDE CLÁUSULA 16.
XI. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO
PRESTADOS PELA COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DIARIAMENTE, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS, NO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO NO PAÇO MUNICIPAL.
XII. COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Adevaldo de Jesus Santos
Presidente

Frederico Quadros Santos
Membro

Gabriel Ribeiro Neiva Lima
Membro Suplente

Comissão Central e Permanente de Licitação
(Decreto Municipal nº. 068/2020, de 31/08/2020)

Edital Tomada de Preços nº. 16/2020
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2020
Processo Administrativo nº. 595/2020
Tipo: EMPREITADA / MENOR PREÇO GLOBAL

1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, através da Comissão Central e
Permanente de Licitação – CCPL, regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo empreitada
pelo MENOR PREÇO GLOBAL, observada as prescrições da Lei Federal no 8666/93 e suas posteriores
alterações, e demais diplomas legais constantes neste edital, no que couber, tendo como finalidade à seleção da
proposta mais vantajosa para a a execução do objeto deste Edital, estando designado o dia 13 de outubro de
2020, às 09:00 horas, para o Credenciamento, recebimento dos Envelopes de Habilitação e Proposta Comercial
para a execução de Obras e Serviços de Engenharia, conforme especificações do objeto deste termo, que se
realizará na Sala das Sessões da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA, com sede na Praça Dr.
Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida - Bahia, observando-se as condições seguintes:
2 - DO OBJETO
2.1.1. A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO EM PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, em regime de
empreitada, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com o Projetos Básicos, Projeto Executivo,
Memoriais e Planilhas Orçamentárias constantes nos anexos deste Edital, que serão fornecidos aos interessados
através de arquivos magnéticos.
2.1.2. A Proponente fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões de
25% (vinte e cinco por cento)que se fizerem necessários, sobre o valor inicial atualizado do contrato, conforme
prevê o Art.65, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais.
2.1.3. Toda a documentação técnica: planilhas, detalhamentos e demais memoriais do Projeto Básico e Executivo,
encontram-se disponíveis no Departamento de Engenharia – Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard
Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia.
2.1.4. A Contratada será responsável pela qualidade das obras, materiais e serviços executados, inclusive pela
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do
objeto do contrato.
2.2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços os interessados pertencentes ao ramo de atividade pertinente
à licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos e no que consta no Cadastro de Inscrição da
Receita Federal do Brasil, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes
deste Edital e seus Anexos.
Edital Tomada de Preços nº. 16/2020
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

2.2.2. São impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam cumprindo as sanções
previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;
2.2.3. É vedada a participação de empresas em consórcio ou parceria.
2.2.4. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo
de recuperação extrajudicial;
2.2.5. Em dissolução ou em liquidação;
2.2.6. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87,
inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.11. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
2.2.12. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
2.3. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96:
a)

comprovante

de

opção pelo

Simples

obtido

através

do

site

da

Secretaria

da

Receita Federal

(www.receita.fazenda.gov.br).
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos
no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.
II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9317/96:
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta dentro
dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de
entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
d) Cópia do contrato social e suas alterações;
e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos
nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.
2.4. Os documentos relacionados para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O.E. do dia 22/05/2007.
2.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

Edital Tomada de Preços nº. 16/2020
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

2.5. DA VISITA TÉCNICA
2.5.1. A licitante interessada em participar deste processo licitatório poderá vistoriar o local onde serão
executados os serviços, até 48 (quarenta e oito) horas anterior à data fixada para a abertura da sessão pública,
com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de
horário, junto ao Setor de Engenharia, pelo telefone (075) 3629-2161 ou pelo e-mail: licitaalmeida2@gmail.com
2.5.2. A visita poderá ser realizada por responsável técnico, devidamente registrado no CREA ou profissional
autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que
participe da vistoria.
2.5.3. A empresa interessada poderá se fazer presente na visita, por pessoal por ela legalmente designada,
comprovando a sua condição de representante, portando os seguintes documentos:
a) Carta de credenciamento emitida pela empresa;
b) Documento de Identidade Profissional devidamente atualizada pelo CREA de origem.
2.5.4. A vistoria será acompanhada por representante da Prefeitura Municipal, designado para esse fim, o qual
visará à declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido previamente elaborada pela licitante,
em conformidade com o modelo anexo a este edital.
2.5.5. A empresa interessada poderá optar pela apresentação uma declaração formal de pleno conhecimento das
condições e peculiaridades da obra ou serviço objeto do certame, para atender a realização de Vistoria conforme
os precedentes constante dos Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009, todos do
Plenário do Tribunal de Contas da União /TCU.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de documento
que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente,
bem como de documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que contenha autorização para
responder por sua representada (Licitante). A Credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa
e deverá vir acompanhada de cópia de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário. Cada
credenciado poderá representar apenas um licitante;
3.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de
Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes gerais para
a prática de todos os atos inerentes à esta licitação em nome da empresa representada. Deverá vir acompanhada
de cópia de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário e cópia autenticada da Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente;
3.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da procuração
tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia do contrato social e/ou outro documento
constitutivo, devidamente registrado em cartório. Deverá vir acompanhada de cópia autenticada da Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente;
3.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto, contrato
social ou Requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações, conjuntamente com cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;
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3.5. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por
ele representada, salvo autorização expressa da CCPL.
3.6. O representante legal deverá apresentar no envelope B formulário de DECLARAÇÕES (Anexo VI)
devidamente preenchido.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
4.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a documentação abaixo poderá ser apresentada
em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original autenticada pela CCPL em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além
da expressão Habilitação.
Modelo:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ENVELOPE ‘A’: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº. 16/2020
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 13/10/2020
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00h.
4.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a licitante deverá apresentar para o
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, as seguintes certidões:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) 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).
4.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
4.2.2. Constatada a existência de sanção, a CCPL reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de
participação.
4.3. Não havendo ocorrências, a licitante será considerada habilitada.
4.3.1. No caso de cópia autenticada por servidor da administração, esta deverá ser feita no Departamento de
Licitações, em horário de atendimento ao público, até 02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame.
4.4. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
4.4.1. Habilitação Jurídica:
a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa;
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b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada;
c) Cópia do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores;
c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva,
sempre em cópias autenticadas;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
Apresentar em cópia autenticada;
e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
g) 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.
4.5. Habilitação Fiscal e Trabalhista: será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;

d)
e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de certidão expedida pela Secretaria da Receita
Federal / Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

f)

Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

g)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e sua regularização;

4.5.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos;
4.5.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
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a) Certidão de registro regular no CREA para a empresa e seus responsáveis técnicos.
b) Indicação da relação dos integrantes da equipe técnica que irão se responsabilizar pela execução da
obra/serviços com a qualificação de cada um de seus membros.
c) Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos adequados para o cumprimento do objeto da
licitação, conforme modelo do Anexo VI – Declaração de Disponibilidade, parte integrante deste Edital.
d) Declaração do compromisso de manter, na condução das obras, os profissionais cujos atestados venham a
atender à exigência do edital.

e) Comprovação da capacitação técnico profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico –
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução
dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação
f) A comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao quadro permanente da
empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:
1)

Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho).

2)

Contrato de trabalho e CTPS (Carteira de trabalho e Previdência Social).

3)

Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência.

4)

Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente

registrado no órgão competente.
g) Indicação de RESPONSÁVEL TÉCNICO por meio de relação nominal dos profissionais de nível superior, ou
equivalente, da licitante, responsáveis pela execução dos serviços, atendendo no mínimo ao exigido no edital, com
declaração assinada pelos mesmos, autorizando a sua indicação para compor a equipe da licitante, acompanhada
da comprovação de regularidade do profissional perante o CREA, especificamente para aquele(s) profissional(is)
que não esteja(m) cadastrado(s) como responsável técnico da licitante descrito na Certidão de Registro da Pessoa
Jurídica unto ao CREA.
5.2. Declaração de Disponibilidade para Cumprimento do Objeto da Licitação, Anexo VI, em papel timbrado
e assinado pelo representante legal da empresa.
6 - DA QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICO – FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da Licitante, com data de
emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta (art. 31, I da lei 8.666/93);
b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia
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do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura;
b.3) A boa situação financeira do licitante será comprovada com a apresentação de Declaração contendo as
Demonstrações Contábeis transcritas do instrumento próprio, completando-se com a indicação e
assinaturas do titular ou de representante legal da empresa e do profissional da contabilidade legalmente
habilitado (art. 31, § 5º da lei 8666/93 c/c artigo 1184, inciso II do Código Civil), referente ao Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
LG =

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

= ou > 1,0

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

= ou > 1,0

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

= ou > 1,0

6.1. DA GARANTIA DA PROPOSTA: Comprovante de recolhimento da Caução/Garantia de participação, que
deverá, obrigatoriamente, efetuá-la no valor mínimo de até 1% (um por cento) - R$ 4.164,86 (quatro mil, cento
e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), admitidas quaisquer das modalidades previstas no § 1º,
Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, com vigência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo o comprovante do
recolhimento compor o envelope de habilitação
7 – ABERTURA OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS / JULGAMENTO
7.1. Os envelopes “A” e “B”, serão entregues fechados à Comissão Central e Permanente de Licitação, pelo (s)
representante (s) legal (is) ou credenciado (s) da Licitante, em sessão pública, no local, dia e hora estabelecidos
neste Edital.
7.2 Os membros da Comissão Central e Permanente de Licitação e todos os representantes presentes, legais, ou
credenciados, das Licitantes, rubricarão os Envelopes “B“, das Propostas de Preços, procedendo-se, em seguida,
a abertura dos Envelopes “A”.
7.2.1. Todas as Licitantes poderão examinar a documentação de habilitação das demais Licitantes, na sessão de
abertura dos envelopes “A”.
7.2.3. As licitantes que não atenderem convenientemente ás exigências do envelope 01 – Habilitação deste
Edital, serão inabilitados para esta licitação, sendo-lhes devolvido, inviolado, o Envelope B, contendo
a Proposta Comercial de Preços, decorrido o prazo para interposição de recurso.
7.2.4. Não havendo recursos, ou tenha sido os mesmos julgados e a Comissão de Licitação entender que tem
condições de fazê-la, proceder-se-á a abertura dos Envelopes “B”, na mesma sessão.
7.2.5. Uma vez abertos os Envelopes “B”, todas as vias das Propostas de Preços serão rubricadas pela Comissão
Central e Permanente de Licitação e pelos representantes, legais ou credenciados, das Licitantes.
7.2.6. As Propostas de Preços serão julgadas conforme estabelecido neste Edital.
7.2.7. Das sessões públicas a que se refere o presente Edital, bem como de outras que venham a ser convocadas
pela Comissão Central e Permanente de Licitação, serão lavradas atas que serão assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes presentes, legais ou credenciados das Licitantes, nas quais se consignarão
eventuais reclamações ou ressalvas feitas pelas mesmas.
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08 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “B”
8.1. O Envelope “B”, referente à "Proposta Comercial", deverá conter proposta, em única via, elaborada em língua
portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras ou emendas, numerada
sequencialmente e rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada na última folha pelo representante legal
da licitante. A proposta de preços deverá ser encaminhada à CCPL em envelope hermeticamente lacrado, com os
seguinte dizeres:
Modelo:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
ENVELOPE “B”: PROPOSTA COMERCIAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº. 16/2020
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 13/10/2020
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00h.
8.2. A "Proposta Comercial" deverá ser redigida conforme modelo oferecido neste Edital, em papel timbrado da
licitante, conforme Modelos Anexos IX e X, contendo as seguintes informações:
a) nome, endereço, fone/fax, e-mail (se tiver), CNPJ e inscrição estadual / municipal do licitante, se houver;
b) prazo total para execução da obra e serviços, conforme definido neste edital;
c) PREÇO TOTAL expresso em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a licitante se compromete a
executar a obra e serviços, e que deve resultar da soma de todos os itens;
d) validade da proposta, em todos os seus termos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de abertura da licitação;
e) forma de pagamento, em CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme modelo orientativo oferecido
neste edital;
f) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREEENCHIMENTO, conforme modelo oferecido neste edital,
devidamente assinada e preenchida com clareza e precisão, e sem emendas ou rasuras. A licitante nela
consignará o preço de cada fase ou subfase da obra bem como o preço total da obra e serviços;
f.1) o BDI praticado pela empresa deverá estar incluso no valor total de cada item da Proposta Comercial;
8.2.1.

Não serão aceitas propostas que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.2.2. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste edital.
8.2.3. A Comissão Central e Permanente de Licitações, quando julgar necessário, poderá exigir da licitante a
composição dos preços dos itens cotados na sua planilha orçamentária, parte integrante da proposta apresentada.
8.2.4. Apesentar juntamente com a proposta os Anexos III e IV, devidamente preenchidos.
8.3 DO JULGAMENTO
A Tomada de Preços será julgada pela Comissão Central e Permanente de Licitação da seguinte forma:
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8.3.1. O julgamento da Proposta de Preços obedecerá ao critério de MENOR PREÇO GLOBAL.
8.3.2. Julgamento da Documentação, levando em conta o atendimento às exigências do Edital, nas Cláusulas 4,5
e 6.
8.3.3. O Julgamento da Proposta se dará levando em conta o atendimento às exigências do Edital, nos termos
desta cláusula.
8.3.4. Em qualquer fase do julgamento, o não atendimento ou a insuficiência de comprovação de alguma exigência
constante do Edital, implicará em inabilitação ou desclassificação do concorrente.
8.3.4.1. A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que:
a) Estiverem em desacordo com qualquer exigência do Edital;
b) Contiverem qualquer limitação, reserva ou condição contrastante com o presente Edital;
c) Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e avaliação dos preços dos
serviços ofertados;
8.3.5. A escolha da proposta vencedora será pelo MENOR PREÇO GLOBAL, considerando os valores unitários
e totais expressos em moeda corrente;
8.3.6. Serão desclassificadas as propostas que forem manifestadamente inexequíveis, presumindo-se como tal,
aquelas que contiverem preços vis ou excessivos.
8.3.7. Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, a vencedora será escolhida por sorteio, conforme Art.
45, parágrafo 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais.
8.3.8. O julgamento das Propostas será motivado e o resultado respectivo comunicado aos licitantes e divulgado
através de publicação no Mural do Paço Municipal e no Diário Oficial do Município assim como a sua homologação.
8.3.9. O julgamento da presente Licitação será realizado pela Comissão Central e Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA, a qual terá competência para solucionar os casos omissos
que possam surgir no curso do certame.
8.3.10. As licitantes não são obrigadas a oferecer propostas para ambos os lotes, podendo oferecer proposta para
o lote da sua escolha.
8.4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.4.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as
empresas de pequeno porte que atenderem ao item 4.4.1., itens “e)” e “f)”.
8.4.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e a
empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
8.4.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
8.4.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou a empresa de pequeno, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo
de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em
que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar
nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
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empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.4.1 deste edital, a
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado
sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas
anteriores.
8.4.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item 8.3.5 deste edital,
será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
8.4.6. O disposto nos itens 8.4.1 à 8.4.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (que satisfaça as exigências
do item 8.4.1, deste edital).
8.4.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a
convocação prévia de todos os licitantes.
09 – DA RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
9.1. Concluídas as avaliações, a comparação e o julgamento das propostas, a Comissão elaborará parecer que
será submetido à apreciação do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida - Ba;
9.2. Apreciado o relatório, a Comissão Central e Permanente de Licitação comunicará a todos os Concorrentes
classificados o resultado final do certame;
9.3. Ratificada, Adjudicada e Homologada pelo Gestor esta Licitação, o Licitante vencedor será comunicado do
fato, através de ofício, solicitando o seu comparecimento para assinatura do Termo Contratual no prazo máximo
de até cinco dias úteis. Se, decorrido esse prazo, o licitante vencedor não comparecer, injustificadamente, sofrerá
sanções previstas na Lei e neste Edital, podendo o MUNICÍPIO convidar, sucessivamente, por ordem de
classificação, os demais licitantes, para que um delas assine o Contrato nas mesmas condições previstas para a
primeira, inclusive quanto aos preços ajustados, porém sem as implicações das penalidades impostas à
vencedora, no caso de recusa;
9.4. Ocorrendo recusa por parte da licitante vencedora, injustificadamente, em assinar o Termo Contratual, ficará
sujeito à suspensão de licitar e contratar com o MUNICÍPIO pelo prazo de 02 (dois) anos.
10. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO:
10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a vencedora
para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais.
10.2. O prazo de que trata o subitem anterior, poderá ser prorrogado, uma vez, pelo mesmo período, desde que
seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo.
10.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, a Administração convocará os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura de contrato, em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou
então, revogará a Licitação, sem prejuízo da pena de multa de 2%(dois por cento) sobre o valor da proposta,
conforme faculta a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais.
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11. DOS RECURSOS:
11.1. Em todas as fases desta Licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos
do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais.
12 - DO DIREITO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1. os atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos:
12.1.1. Recurso à autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da
lavratura da ata de reunião, nos casos de: a) habilitação ou inabilitação da licitante; b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação; d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração
ou cancelamento; e) rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso
I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993; f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
12.1.2. Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” referentes à habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento
das propostas de preços, terão efeito suspensivo, não o tendo os demais casos.
12.1.3. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.2. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado (art. 109, § 5º, da Lei 8.666/93).
12.3. A Comissão Central e Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade competente, devidamente informado.
12.3.1. A decisão pela autoridade competente deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do
recebimento do recurso.
13 - DA IMPUGNAÇÃO
13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei
8.666/93 e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis (art.43, § 1º, da Lei 8.666/93).
13.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura
dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas
ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
13.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
13.4. A critério da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida, esta Tomada de Preços poderá:
13.4.1. ser anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado; ou
13.4.2. ser revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse
público, decorrente de fato superveniente, por conveniência exclusiva da Administração; ou
13.4.3. ser transferida a data de abertura dos envelopes, por conveniência exclusiva da Administração.
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13.5. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços, o seguinte:
13.5.1. a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei 8.666/93;
13.5.2. a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no subitem anterior; 13.5.1.
no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e ampla defesa.
14. DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
14.1. Os serviços deverão ser iniciados num prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da Ordem de Serviço e prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias para a sua conclusão e entrega, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, por igual período, mediante acordo entre as partes, sendo que a contratação vigerá
enquanto houver garantia dos serviços.
15 – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
15.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os
limites de alteração acima estabelecidos.
16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados
na proposta orçamentária da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, em fonte de recursos,
programas de trabalho e elemento de despesas, descritos abaixo:
Unid. : 02.007.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
Ativ./Projeto: 15.451.009.1026 CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇA, PARQUES, PONTES,
JARDINS, MERCADOS, CEMITÉRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS.
Elemento: 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações – Fontes: 00 e 90.
17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
17.1. O pagamento à CONTRATADA poderá ser efetuado quinzenalmente, em correspondência com os serviços
prestados e com os valores fixados nesta cláusula, mediante apresentação de faturas e relatórios das medições
realizadas, devidamente atestadas por dois servidores que não o ordenador da despesa, e processadas segundo
a legislação vigente, que deverão vir acompanhados da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Municipais e
relatório dos serviços executados (Planilha de Medição).
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17.2. A Nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá discriminar os valores referentes à mão de obra
separadamente dos demais valores, para fins de conferência do recolhimento previdenciário (GPS) e do imposto
municipal.
17.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4. A Nota fiscal/fatura dos serviços realizados deverá vir acompanhada do DAM (Documento de Arrecadação
Municipal), referente ao recolhimento do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza(ISSQN), devidamente
pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo.
17.5. Para pagamento da primeira fatura, além dos documentos acima exigidos, a fatura apresentada pela
CONTRATADA deverá vir acompanhada do Registro da obra no CREA/BA, matrícula da obra no INSS e Relação
de empregados.
17.6. Não serão realizados pagamentos à CONTRATADA sem comprovação da situação de regularidade junto às
esferas federal, municipal e estadual.
17.7. 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
reajustamento de preço.
17.7. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de
matrícula da obra junto à Previdência Social.
18 - DAS PENALIDADES:
18.1. A CONTRATADA fica ciente que o não cumprimento do Contrato, ficará sujeita as penalidades do art. 87 da
Lei Federal 8.666/93 e Cláusula Nona da Minuta do Contrato.
19 - DA GARANTIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1 A contratada deverá oferecer GARANTIA na execução dos serviços e responsabilizar-se civilmente pela
solidez e segurança dos serviços, bem como por eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos após o
recebimento definitivo, como determina o art. 618 do Código Civil Brasileiro.
19.2 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
19.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
19.4. O atraso de entrega da garantia superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
19.5. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do
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contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
19.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de
3 (três) meses após o término da vigência contratual.
19.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
19.7.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
19.7.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
19.7.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada,
quando couber.
19.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.
19.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta específica indicado pela
Prefeitura Municipal, com correção monetária.
19.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada
à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
19.11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
19.12 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.
19.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições.
19.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data em que for notificada.
19.15. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
19.16. Será considerada extinta a garantia:
19.16.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
19.16.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
20 - DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
20.1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ESTIMATIVA DE VALORES – FONTES
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20.1.1. A planilha estimativa de custos e as especificações foram elaboradas tendo como fontes bibliográficas e
de consulta pelo SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, conforme
planilhas anexas.
20.1.2. Os serviços discriminados na planilha orçamentária são estimativos e fornecidos a todos os licitantes.
20.1.3. Estão previstos materiais, mão de obra, encargos sociais, inclusive transportes e preparo.
20.1.4. Nos preços das planilhas está incluso o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), estimado pela adoção dos
parâmetros estabelecidos em anexo a este termo.
20.1.5. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item
de serviço.
20.1.6. É igualmente necessário o fornecimento da planilha de Encargos trabalhistas. No entanto, os itens
constantes nessa planilha não são exaustivos. Logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que
corresponde aos encargos da empresa licitante. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada
item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha.
20.1.7. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI, levando em conta que nessa taxa deverão estar
considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
20.1.8. A Licitante deverá analisar a documentação desta Licitação e inteirar-se das circunstâncias que tenham
implicação na realização dos serviços, inclusive quanto aos seus custos e prazos de execução;
20.1.9. Informações relacionadas a esta Licitação, poderão ser obtidas, na Prefeitura Municipal através da
Comissão Central e Permanente de Licitação no período e horário publicado neste Edital.
20.2. A Comissão Central e Permanente de Licitação analisará a consulta e divulgará sua decisão no Diário Oficial
do Município, atendendo assim à exigência da Lei de Acesso a Informação.
21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.
21.1. Fica reservada à Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, antes de formalizada a contratação,
anular, ou de acordo com seus interesses, adiar adjudicação ou reduzir o objeto desta Licitação, sem direito do
licitante vencedor a qualquer indenização, reembolso ou compensação;
21.2. As quantidades de serviços serão autorizadas segundo as necessidades da Prefeitura Municipal de
Conceição do Almeida - Bahia particularizadas através de Ordem de Serviço, não existindo quantidade mínima
por período de tempo.
21.3. O valor global adjudicado, registrado no contrato, é estimado não constituindo para a Contratante perante a
Contratada nenhuma obrigatoriedade pela sua total utilização.
21.4. Em qualquer fase da licitação, a Comissão Permanente de Licitação se reserva o direito de solicitar aos
licitantes, esclarecimentos necessários ao atendimento da documentação e propostas apresentadas;
21.5. A Licitante que não puder comprovar, em tempo determinado pela Prefeitura, a veracidade dos elementos
informativos apresentados na licitação, será, automaticamente excluída desta Licitação.
21.6. A cessão ou sub-rogação, total ou parcial, bem como a subcontratação de obras e serviços decorrentes da
presente Licitação, somente poderão ocorrer mediante autorização da Prefeitura;
21.7. A ausência de representante de qualquer Licitante ao ato de abertura das propostas, ou a recusa de sua
assinatura nas respectivas atas, implicará na aceitação das decisões da Comissão Central e Permanente de
Licitação ali exteriorizada;
Edital Tomada de Preços nº. 16/2020
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21.8. A visita ao local da obra deverá ter obrigatoriamente a presença do Responsável Técnico da Empresa e do
representante indicado pela Prefeitura, objetivando obter pleno conhecimento das condições e da natureza dos
trabalhos a serem executados, ficando as despesas de locomoção por conta da interessada.
21.9. O não cumprimento injustificado, total ou parcial do Contrato resultante desta licitação ensejará a sua
rescisão, com a aplicação de sanções previstas no Edital de Licitação e no Contrato firmado entre as partes,
precedidas, todavia, de notificação e apuração em processo administrativo, garantido amplo defeso;
21.10. A licitante vencedora do certame e sediada fora do Estado da Bahia, deverá apresentar comprovação de
visto emitido pelo CREA da Bahia nas suas Certidões de Registro e Regularidade da Empresa junto ao Órgão
acima citado, de acordo com o ARTº 69 da Lei 5.194/66 e ARTº 1º da Res. 265/79 – CONFEA, quando da
assinatura do Contrato;
21.11. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente
Edital.
21.12. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da Documentação e Proposta exigidas
no Edital e não apresentadas na sessão de recebimento, com exceção dos casos especificados na Lei 123/06.
21.13. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros
documentos.
21.14. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas
e os Contratos, os representantes credenciados e os membros da Comissão Central e Permanente de Licitações
da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA, a exceção dos técnicos da Prefeitura, a exemplo do
Assessor Jurídico, Assessores Técnicos da área de licitações devidamente designados e do Engenheiro
responsável pelas obras e serviços da Secretaria da Infraestrutura, quando solicitados pela CCPL para
acompanhar e esclarecer questionamentos quanto ao julgamento do certame.
21.15. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à Licitação os
participantes retardatários.
21.16. Do contrato a ser assinado com a vencedora da Licitação constarão as Cláusulas necessárias previstas no
art. 55 e a possibilidade de rescisão do Contrato na forma determinada nos Art. 77, 78 e 79, da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações legais.
21.17. À autoridade superior ficam assegurados o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular o
Processo Licitatório, conforme lhe faculta o art. 49, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais.
21.18. Cópia do presente Edital, bem como maiores informações serão obtidas no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, em horário de expediente.
22 - DO FORO
22.1. Divergências que eventualmente possam surgir em decorrência deste Processo Licitatório que não possam
ser dirimidas diretamente entre as partes envolvidas, ficarão sujeitas ao Foro da Comarca de Conceição do
Almeida – Bahia, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
23 - DOS ANEXOS:
23.1. Constituem anexos do presente Edital:
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- ANEXO I – PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS;
- ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA;
- ANEXO III - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI;
- ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
- ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÕES;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO;
- ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA;
- ANEXO IX – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO;
- ANEXO X – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PROPOSTA COMERCIAL;
- ANEXO XI - MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA;

Conceição do Almeida – Bahia, 28 de setembro de 2020.
Comissão Central e Permanente de Licitação
(Decreto Municipal nº. 001/2020, DE 15/01/2020)

Adevaldo de Jesus Santos
Presidente

Frederico Quadros Santos
Membro

Gabriel Ribeiro Neiva Lima
Membro
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1. OBJETIVO
Contratação de empresa para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA, descrito
nesse edital.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço referido, objeto deste certame, advirão conforme Especificações Técnicas e
Planilha Orçamentária.
A PROPONENTE deve considerar nos preços unitários correspondentes propostos,
todos os materiais e serviços necessários, bem como, mobilização, deslocamentos,
desmobilização, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.
Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela Fiscalização, que se
norteará pelos projetos e memorial descritivo.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA poderá ordenar à contratada
a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições
temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito a
reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA se desobriga do fornecimento
de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.

3. ESTIMATIVA DE CUSTO
O custo total para a execução dos serviços com BDI incluso, segundo orçamento
estimado da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA é de R$ 415.486,30
(Quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), conforme
especificado de forma unitária em planilha anexa. Todas as propostas deverão ter como
parâmetro o valor acima descrito e será irreajustável.

LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ: 13.103.698/0001-12
Rua Novo Horizonte, 10 – Centro – CEP 45-490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 99989 6598 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
28 de setembro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2431

-25Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

4. SUB-CONTRATAÇÃO
Será aceito a subcontratação dos serviços em até 50%.

5. CONSÓRCIO
Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

6. VISITA
A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a
natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos
seus custos e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA se desobriga de fornecer
água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA. A LICITANTE deverá
apresentar documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução objeto destes será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da assinatura do Contrato.

8. PRAZO DE GARANTIA
A licitante vencedora deverá fornecer garantia de execução e valor, na forma prevista
na Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada
serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.
As mesmas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, estar
isentas de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA
para correções.
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Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de
emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DO ALMEIDA, e que cubram a execução das obras/serviços.

10. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Deverá ser apresentado na documentação da licitação os itens abaixo relacionados:

10.1. Planilha Orçamentária Sintética
10.2. Cronograma Físico-Financeiro
10.3. Quadro de Composição de BDI

11. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
A instalação, mobilização e desmobilização referem-se às atividades de estruturação
física e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo, será diluído no preço global da obra.

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Será vencedora a Licitante que apresentar o menor preço global e, no caso de empate
entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a
vencedora. Para efeito de contratação, será obedecido rigorosamente a ordem de
classificação geral, priorizando a proposta de menor preço, e está condicionada à
disponibilidade de recursos financeiros. A proponente deverá considerar no preço proposto,
todos os materiais e serviços necessários, bem como, impostos em geral, leis sociais,
transporte, alimentação, seguro, lucros, despesas indiretas, etc.
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13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da Dotação
Orçamentária, constante do orçamento do exercício financeiro de 2020.

14. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços será feita diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da
Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços,
conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram. A
PROPONENTE identificará profissional legalmente habilitado para execução dos serviços
Responsável Técnico Engenheiro Civil, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), que deverá ser o interlocutor da mesma e a FISCALIZAÇÃO.

15. QUADROS COMPLEMENTARES:
Não é necessária apresentação de quadros complementares, por se tratar de obras
simples e de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

16. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e a CONTRATADA assinarão um TERMO
DE ENCERRAMENTO FÍSICO, que deverá acompanhar a medição final juntamente com As Built
dos Serviços executados impressos e em Arquivo Magnético.

Conceição do Almeida/BA, 26 de agosto de 2020.
Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4
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MEMORIAL DESCRITIVO
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PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA
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1. INTRODUÇÃO

O presente documento consiste no Memorial Descritivo, parte componente do Projeto
de AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO PARA O
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA.
Este trabalho é complementado por documentação escrita (Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico-Financeiro, Composição Analítica do BDI), todos considerando fase de
projeto básico.

2. APRESENTAÇÃO

O Projeto de AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO
PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA visa proporcionar à população do
município de Conceição do Almeida/BA novos equipamentos para convivência e realização de
atividades de lazer como forma de integração social.

3. OBJETIVO DO TRABALHO

A proposta urbanística para o projeto em questão foi baseada levando em
consideração as necessidades levantadas pela Prefeitura de Conceição do Almeida/BA junto
às lideranças locais como forma de atender as mesmas, seguindo as seguintes diretrizes:
•

Novos mobiliários (bancos, mesas e lixeiras), iluminação e paisagismo, para atender
as seguintes localidades:
o

Povoado de Santana do Rio da Dona

o

Av. Pedro Coni Neto

o

Praça Multiuso

o

Praça Edgard Tupinambá
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4. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo
Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do
Município perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo
Contratante define a Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida.

5. PROJETO

A instalação dos presentes mobiliários e equipamentos, deverá obedecer as
especificações que serão fornecidos à Contratada com todas as características necessárias à
perfeita execução dos serviços. Os custos envolvidos na planilha orçamentária foram obtidos
preferencialmente na base de preço ORSE/BA com referência no mês de maio de 2020. De
forma complementar e acessória, em serviços específicos, foram utilizadas demais bases de
preço, como é o caso do SEDOP/PA no mês de abril de 2020 e SIURB/SP no mês de janeiro de
2020.

6. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, deverão ser
consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.
Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os
de maior escala.
Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerão sempre os primeiros.
Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala
prevalecerão sempre às primeiras.
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Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Conceição do Almeida/BA, 26 de agosto de 2020.

Gabriel Coelho Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 051865452-4
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO
PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. BANCOS DE JARDIM, COM PÉS CARA DE TAMANDUÁ NA COR PRETA, MEDIDAS 1,50
METROS DE COMPRIMENTO, COM 10 RIPAS DE 07 CM DE LARGURA, 03 CM DE ESPESSURA
EM MADEIRA DE LEI COM VERNIZ INCOLOR DE ALTA RESISTENCIA COM INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DURANTE 01 (UM ANO)

2. LIXEIRA EM MADEIRA, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, ALTURA 1,00m CESTO
QUADRADO MEDIDAS 0.40X 0.40 CM, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS, ALTURA DO
CESTO, 0.49 CM, COLUNAS 50 X 50 EM AÇO, ESTRUTURA NAS LATERAIS DO CESTO EM
AÇO, FUNDO CONTRUIDA EM CHAPA DE AÇO GALVÂNIZADA PAREDE 16mm, COM
FURAÇÃO PARA SAÍDA DE AGUA, CHUMBADORES EM CANTONEIRA

EM AÇO

CARBONO,3/8mm, TAMANHO 20cm PARA CONCRETO, TRAVESSA NA PARTE EM BAIXO DO
CESTO EM AÇO INOX 50 X 50 NA PAREDE 1,05mm, TAMPAS EM PLÁSTICO PRETO NAS
COLUNAS 50X50 E COLUNAS 20X20, PAREDES DA LIXEIRA EM MADEIRA DE LEI TIPO
MAÇARAMDUBA, COM APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ INCOLOR DE QUALIDADE,
ESPESSURA DAS RIPAS DE MAÇARAMDUBA, 49cm DE ALTURA 0,05cm DE LARGURA E
0,02cm de ESPESSURA FURAÇÃO, 3/16 COM PARAFUSOS EM AÇO GALVÂNIZADO COM
DUAS ARRUÉLAS CADA PARAFUSO, TODAS AS LIXEIRAS DEVIDAMENTE INSTALADA EM
LOCAL A DEFINIR PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DURANTE 01 (UM ANO).
3. POSTES DECORATIVOS EM AÇO CARBONO COM CERTIFICAÇÃO A.A COM 3,5” INTERNO
DE DIÂMETRO NA PAREDE 6MM COM 9M DE ALTURA COM 02 BRAÇOS DE ABERTURA
COM 1,50M CADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO NA PAREDE 2MM COM
FUNDO DE TRATAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO (GALVIT – ANTIFERRUGEM) E
PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CONTORNO EM TORNO DOS
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BRAÇOS EM CHAPA 1,6MM DE AÇO GALVANIZADO CONFORME FOTO ILUSTRATIVA COM
02 LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED, POTÊNCIA MINIMA DE 150 WATTS, VIDA ÚTIL MINIMA
DE 50.000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (100V - 240V)
,COM CORPO DE LUMINIO, PINTURA DE ALTA, RESISTENCIA NA COR CINZA, LUMINÁRIAS
TIPO PETÁLA, BRANCO FRIO DE (6000K), LUMINOSIDADE: 14.550 LUMENS, COM
VARIAÇÃO DE 10%, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO:1252, LED COB, COM DECIPADORES DE
CALOR DE ALTA RESISTENCIA, 600 METROS DE ELETRODUTO3/4, 800 METROS DE CABO
P.P 3X06MM, BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO COM NICHO DE 1,20M DE
PROFUNDIDADE E DIMENSÕES DE 40CM X 40CM COM HASTE TERRA E CONECTOR COM
CABO PELADO EM COBRE 16MM. FOTOCÉLULA PARA ATIVAÇÃO INDEPENDENTE DAS
LÂMPADAS EM CADA POSTE, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 5 (CINCO ANOS) PARA O
POSTE E GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA AS LUMINÁRIAS.

4. PLAYGROUND (BALANÇO) CONSTRUÍDO EM EUCALIPTO TRATADO COM PINTURA EM
VERNIZ INCOLOR DE ALTA RESISTÊNCIA COM DIÂMETRO DE 14 A 16CM COM 03 (TRÊS)
ASSENTOS E BALANÇOS COM BARROTES DE EUCALIPTO DE 14 A 16 CM COM PÉS EM
FORMA DE (X) COM CORRENTES GALVÂNIZADAS COM ELOS DE 0,04 CM X 0,02,5, COM
ASSENTO DE TABUA DE 50 X 20 CM, ESPAÇO ENTRE UM BALANÇO E OUTRO DE 0,50 CM
CADA, MEDIDA DA CORRENTE 1,70 METRO, COMPRIMENTO DO BARROTE 2,50 METRO,
ALTURA DO BALANÇO 3,00 COM 0,60 CM DE CHUMBAMENTO COM CONCRETO NO SOLO
COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 01 (UM ANO).

5. PLAYGROUND (GANGORRA) CONSTRUÍDO EM EUCALIPTO TRATADO COM PINTURA EM
VERNIZ INCOLOR DE ALTA RESISTÊNCIA COM DIÂMETRO DE 14 A 16CM E 3M DE
COMPRIMENTO COM 02 (DOIS) ASSENTOS MEDINDO 30 X 20 CM, ALTURA EM RELAÇÃO
AO SOLO DE 50 CM CONCRETADO AO SOLO COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 01 (UM
ANO).
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6. PLAYGROUND (CASINHA ÚNICA) CONSTRUIDA EM EUCALIPTO TRATADO, QUADRADA 1,50
X 1,50 METRO, ENVERNIZADO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA ÃO SOL COM ALTO
BRILHO INCOLOR, COM 01 (UM ANO) DE GARANTIA, 04 COLUNAS REDONDO DE 14 A 16
CM COM 3,00 METROS DE ALTURA, COM 0,60 CM DE CHUMBAMENTO NO SOLO COM
CONCRETO, ESCADA DE 1,90 X 0.60 CM COM 07 DEGRAUS DE 0,06 CM, COM PARAFUSOS
GALVÂNIZADO, 01 ESCORREGADOR DE 1,60 X 0,40, COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS, DUAS
ENTRADAS DE 0.60 CM, GUARDA CORPO COM 0,80 CM DE ALTURA COM ESPAÇAMENTO
DE 0,25 CM UMA DA OUTRA COM EUCALIPTO 0,06 CM, COBERTURA EM TELHA DE PVC
TIPO COLONIAL NA COR A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ALTURA DO SOLO
ATÉ O PISO 1,00 METRO, ALTURA DO PISO ATÉ A COBERTURA 1,20 METRO, INCLINAÇÃO
DA COBERTURA 1,20 METRO CADA LADO, PISO EM EUCALIPTO DE 0,06 CM, RAMPA DE
CORDA EM SEDA TRANSSADA COM 12 CORDAS, BALANÇO ACOPLADO A CASINHA COM
DOIS BALANÇOS, COM BARROTES DE EUCALIPTO DE 14 A 16 CM COM PÉS EM FORMA DE
(X) COM CORRENTE GALVÂNIZADA COM ELOS DE 0,04 CM X 0,02,5, COM ASSENTO DE
TABUA DE 50 X 20 CM, ESPAÇO ENTRE UM BALANÇO E OUTRO DE 0,50 CM CADA, MEDIDA
DA CORRENTE 1,70 METRO, COMPRIMENTO DO BARROTE 2,50 METRO, ALTURA DO
BALANÇO 3,00 COM 0,60 CM DE CHUMBAMENTO COM CONCRETO NO SOLO COM
INSTALAÇÃO E GARATIA DE 01 (UM ANO).

7. PLAYGROUND (CASINHA DUPLA) CONSTRUIDA EM EUCALIPTO TRATADO QUADRADA 1,50
X 1,50M, ENVERNIZADO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL COM ALTO BRILHO
INCOLOR, COM 01 (UM ANO) DE GARANTIA, 04 COLUNAS REDONDAS DE 14 A 16 CM COM
3,00 METROS DE ALTURA, COM 0,60 CM DE CHUMBAMENTO NO SOLO COM CONCRETO,
ESCADA DE 1,90 X 0.60 CM COM 07 DEGRAUS DE 0,06 CM COM PARAFUSOS
GALVÂNIZADOS , 01 ESCORREGADOR DE 1,60 X 0,40, COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS,
DUAS ENTRADAS DE 0.60 CM, GUARDA CORPO COM 0,80 CM DE ALTURA COM
ESPAÇAMENTO DE 0,25 CM UMA DA OUTRA COM EUCALIPTO 0,06 CM, COBERTURA EM
TELHA DE PVC TIPO COLONIAL NA COR A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,
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ALTURA DO SOLO ATÉ O PISO 1,00 METRO, ALTURA DO PISO ATÉ A COBERTURA 1,20
METRO, INCLINAÇÃO DA COBERTURA 1,20 METRO CADA LADO, PISO EM EUCALIPTO DE
0,06 CM, RAMPA DE CORDA EM SEDA TRANSSADA COM 12 CORDAS, BALANÇO ACOPLADO
A CASINHA COM 03 BALANÇOS, COM BARROTES DE EUCALIPTO DE 14 A 16 CM, COM PÉS
EM FORMA DE (X) COM CORRENTE GALVÂNIZADA COM ELOS DE 0,04 CM X 0,02,5, COM
ASSENTO DE TABUA DE 50 X 20 CM, ESPAÇO ENTRE UM BALANÇO E OUTRO DE 0,50 CM
CADA, MEDIDA DA CORRENTE 1,70 METRO, COMPRIMENTO DO BARROTE 2,50 METRO,
ALTURA DO BALANÇO 3,00 COM 0,60 CM DE CHUMBAMENTO COM CONCRETO NO SOLO,
01(UM) BALANÇO DE TRÊS LUGARES COM 3,00 METRO DE COMPRIMENTO E ,2,40
METROS DE ALTURA COM 0,60 CM DE CHUMBAMENTO COM CONCRETO NO SOLO COM
PÉS, EM FORMA DE (X) COM CORRENTES GALVÂNIZADAS, COM ASSENTO 0.50 X 0,20 CM,
COM PARAFUSOS GALVÃNIZADOS, ESPAÇAMENTO ENTRE UM BALANÇO E OUTRO DE 0,50
CM CADA, ENVERNIZADO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA AO SOL COM ALTO BRILHO
INCOLOR, 03 (TRÊS) GANGORRAS COM BARROTES DE 14 A 16 CM, COM DOIS SUPORTES
DE 14 A 16 CM COM 0,50 CM DE ALTURA COM CHUMBAMENTO DE 0,60 CM COM
CONCRETO NO SOLO, BASE ROLANTE COM FERRO DE

” (POLEGADA) COM ASSENTO DE

0,30 X 0,20 X 0,2,5 CM, ENVERNIZADO COM VERNIZ DE ALTA RESISTENCIA ÃO SOL COM
ALTO BRILHO INCOLOR, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 01 (UM ANO).

Conceição do Almeida/BA, 26 de agosto de 2020.

___________________________________
Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4
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LLES Engenharia e Projetos LTDA
CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Novo Horizonte, 10 – Centro – CEP 45-490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 99989 6598 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

02 – DESCRIÇÃO:
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO PARA
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA

03 –LOCALIDADE:
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

04 –DATA:
26/08/2020

05 - BANCOS:

06 - BDI
13,84%

ORSE - 05/2020 - Sergipe
SEDOP - 04/2020 - Pará
SIURB - 01/2020 - São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item

Código

Banco

1

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit com
BDI

EQUIPAMENTOS

1.1

2411

ORSE

1.2
1.3

251511
7646

SEDOP
ORSE

1.4

7647

ORSE

1.5

11999

ORSE

1.6
1.7

2406
9483

ORSE
ORSE

1.8

181442

SIURB

1.9

181441

SIURB

Total

415.486,30

Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, p de ferro fundido e com
10 rguas de madeira, inclusive pintura
Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm,
diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost
ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar
Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x
1,50 m
Luminria em LED para iluminao pblica,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em
alumnio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou
70%, v. til 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar
Rev. 01
Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte
sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM
RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM
RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA
MARINHEIRO

un

50,00

750,00

853,80

42.690,00

UN
un

20,00
40,00

352,68
2.270,62

401,49
2.584,87

8.029,80
103.394,80

un

80,00

66,85

76,10

6.088,00

un

80,00

1.632,07

1.857,95

148.636,00

un
un

10,00
10,00

2.250,00
1.153,91

2.561,40
1.313,61

25.614,00
13.136,10

UN

5,00

5.453,96

6.208,79

31.043,95

UN

5,00

6.474,64

7.370,73

36.853,65

Total sem BDI:

364.973,91

Total do BDI:

50.512,39

TOTAL GERAL:

415.486,30

quarta-feira, 26 de agosto de 2020
Data
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CREA/CAU: CREA-BA 051865452-4
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01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA

03 –LOCALIDADE:

04 –DATA:

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

26/08/2020

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

50,00%
5,00%

TIPO DE OBRA
ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

DESONERAÇÃO
Não

ITENS

SIGLAS

Administração Central

AC

1,50%

Seguro e Garantia

SG

0,30%

% ADOTADO

Risco

R

0,56%

Despesas Financeiras

DF

0,85%

Lucro

L

3,50%

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

CP

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,50%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

CPRB

0,00%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD

13,84%

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

BDI =

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

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é
de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento
foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA
Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2020
Data
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TEL: (75) 99989 6598 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

02 – DESCRIÇÃO:
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO PARA O
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA

03 –LOCALIDADE:
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

04 –DATA:
26/08/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item
1

Descrição
EQUIPAMENTOS

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA
Local

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

120 DIAS

180 DIAS

100,00%

20,00%

20,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

415.486,30

83.097,26

83.097,26

62.322,95

62.322,95

62.322,95

62.322,95

Porcentagem

20,00%

20,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

Custo

83.097,26

83.097,26

62.322,95

62.322,95

62.322,95

62.322,95

Porcentagem Acumulado

20,00%

40,00%

55,00%

70,00%

85,00%

100,00%

83.097,26

166.194,52

228.517,47

290.840,41

353.163,36

415.486,30

Custo Acumulado

quarta-feira, 26 de agosto de 2020
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

ANEXO V
CREDENCIAMENTO

À
Comissão Central e Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Tomada de Preços nº. 16/2020.

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 16/2020, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais
para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO

Edital Tomada de Preços nº. 16/2020
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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ANEXO VI

DECLARAÇÕES

À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Tomada de Preços nº. 16/2020

Senhor Presidente,

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de
seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF
nº_____________, DECLARA QUE:
De acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
Sim ( )

Não ( )

Que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.
Igualmente, declara que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no
Edital da licitação referenciada.
Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena
concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa):
Sim ( )

Não ( )
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Que a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº. 16/2020, foi elaborada de maneira

independente pela empresa (dados da empresa), 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 Tomada de
Preços nº. 16/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação Tomada de Preços nº. 16/2020,

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços
nº. 16/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato da Tomada de Preços nº. 16/2020, quanto a participar ou não da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº. 16/2020, não será, no todo

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da Tomada de Preços nº. 16/2020, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº. 16/2020, não foi, no todo

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, antes da abertura oficial das propostas;


Que a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta

com o município, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de
serviços ou servidor efetivo; e


Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.


Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório

Tomada de Preços nº. 16/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


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 do fornecimento a que se refere a Tomada de Preços nº. 16/2020.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações
acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na
desclassificação do presente certame.

(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.
_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
À
COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020.

Sr. Presidente,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de
Tomada de Preços nº. 16/2020, que:
1. A Empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço) declara, perante a
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, que:
2. Aceita as condições estipuladas no edital da Tomada de Preços nº. 16/2020;
3. Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo Município;
4. Obedecerá às ordens expedidas pelo Município, durante a execução das obras e serviços;
5. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
6. Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados
ou servidores do Município, e que estão aptos a participar desta licitação.
7. Apresenta fielmente o endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, fax, e-mail, número da
identidade e do cadastro no CPF/MF do seu representante, o cargo e a função na empresa de quem assinará o
eventual Contrato.
8. Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
9. Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local (comunidade) para a prestação dos serviços obejto deste
edital;
10. Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
11. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto
o que havia a declarar,
________(Cidade)____ _____ - _(UF) _, em ________ de __________ de ______.

__________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VIII

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

À
COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020.

Sr. Presidente,

Atesto

que

o

Engº.

......................................................................,

portador

da

carteira

do

CREA

nº_______________, representando a empresa (nome da pessoa jurídica).....................................................,
CNPJ (MF) nº..................................... sediada à............................. (endereço completo), nos termos do subitem
2.2.6. do

Edital da Tomada de Preços nº. 16/2020, através de VISITA TÉCNICA realizada, aos locais de

execução das obras e serviços, que tomou conhecimento e está ciente das condições gerais e que recebeu
instruções e informações adicionais necessárias à execução das obras e serviços objeto desta licitação, não
havendo, portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os
detalhes.
A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos (projetos e planilhas) são suficientes para os levantamentos
necessários à elaboração da proposta bem como o desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a
não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de serviços. Não serão aceitas reclamações posteriores sob alegação de aumento de serviços ou
serviços e materiais não relacionados no Projeto Básico.
Local, em _____/_____/_____.
________________________________________
Assinatura e carimbo
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
________________________________________
Assinatura do Engº. Responsável Técnico da Licitante
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ANEXO IX
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
À
COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020.

Sr. Presidente,

Objeto: Constitui objeto desta Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E ZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA.
Em referência a publicação da TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2020, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA para
execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada, acompanhada do CRONOGRAMA
FÍSICO – FINANCEIRO E DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI, também devidamente assinados.
O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor global
do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referência é “R$” (__________________________________) e o
nosso

prazo

máximo

para

conclusão

integral

dos

serviços

é

de

_________

(____________________________________________) dias corridos.
Declaramos expressamente que:
a)

concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta

Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura, (Anexo XI);
b)

manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação e abertura;

c)

temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a

equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos
serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim exija a Fiscalização da Prefeitura;
d)

na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as

recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os
esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.
Cidade, ___ de ________________ de XXXX.
_______________________________________
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO X
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PROPOSTA COMERCIAL
À
COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020
Sr. Presidente,

Em atendimento ao Edital do processo licitatório Tomada de Preços nº. 16/2020, apresentamos nossa proposta de
preço para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, conforme abaixo especificado:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEL: ()
E-MAIL:
AGÊNCIA Nº.:
CONTA CORRENTE Nº:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME/CARGO:
RG Nº.:
ENDEREÇO:
ITEM

CÓDIGO

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

BANCO

DESCRIÇÃO

CPF Nº.:

UND

QUANT.

VALOR
UNIT

VALOR UNIT
COM BDI

TOTAL

Total sem BDI:
Total do BDI:
TOTAL GERAL:
Preço total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO)
1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
2. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias úteis a partir da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO.
3. Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, transporte, serviços e encargos sociais.
Local e data
Diretor ou representante legal – Identidade
Nome legível/Carimbo da empresa

(Obs: Apresentar juntamente com os Anexos III e IV)
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ANEXO XI

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

Nº.: XXX/XXXX
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE
ENGENHARIA

QUE

CELEBRAM

ENTRE

SI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
– BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA
_______, COM ORIGEM NO PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2020.
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDABA – PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
13.695.028/00011-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, s/n – Centro, Conceição do Almeida – Ba, CEP
44.540-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ADAILTON CAMPOS SOBRAL, Cédula de
Identidade nº. ____, CPF: _____, residente e domiciliado nesta cidade, podendo também ser encontrado no
endereço supra citado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: Do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a empresa XXXXXX, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XXXX, com sede na XXXXXX, CEP XXXXX, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXX, brasileiro, maior, (empresário), Cédula de Identidade nº. XXX, CPF nº. XXXXX, residente e domiciliado
na xxxxxx, CEP xxxx, podendo também ser encontrado no endereço supracitado, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.
Cláusula Prévia – Da Fundamentação Legal:
As partes firmam o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços nº.
16/2020, homologado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal em XX/XX/XXXX; Processo Administrativo nº. 595/2020,
sujeitando-se os contratantes a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Edital da referida licitação e seus
anexos e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente termo tem por objetivo dar amparo legal, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PÚBLICO EM PRAÇAS, PARQUES
E JARDINS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, em regime
de empreitada, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com os projetos aprovados pela
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
1. Os Serviços serão executados conforme Projeto Básico, Plantas, Memoriais, Especificações e demais
condições estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº. 16/2020, pela Lei nº. 8.666/93 com as alterações
introduzidas pela Lei nº. 8.883/94, e Ordens de Serviços, as quais farão parte deste instrumento como se nele
estivessem transcritos, valendo expressamente, no que não estiverem em contradição com os termos do mesmo
instrumento.
2. Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela CONTRATADA no
decorrer da execução dos serviços, deverão ser comunicadas, por escrito, ao CONTRATANTE.
3. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos, encargos gerais e especificações técnicas
fornecidas, sem o consentimento prévio, por escrito do CONTRATANTE.
4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Art. 66 da Lei 8.666/93).
5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo órgão competente, por representante
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assistir a CONTRATADA e subsidiá-la de
informações pertinentes a essa atribuição;
6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. (Art. 67 § 1º e 2º da Lei 8.666/93).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, e será contado a partir da
data da assinatura deste termo, que servirá como “Ordem de Serviço”, ou seja, com início em XX/XX/XXXX e
término em XX/XX/XXXX, podendo ser revisto nas hipóteses e forma que alude o Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA GARANTIA
1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
1.2. O atraso de entrega da garantia superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 3
(três) meses após o término da vigência contratual.
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3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato
3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando
couber.
4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislação que rege a matéria.
5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica indicado pela
Prefeitura Municipal, com correção monetária.
6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à
nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.
9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada
ou renovada nas mesmas condições.
10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada.
11. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
12. Será considerada extinta a garantia:
12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
12.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a
ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor global do Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXX), pago conforme a
emissão de Notas Fiscais e relatórios das medições realizadas, devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal
de Conceição do Almeida – BA, adicionado à apresentação da documentação abaixo especificada:
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento à CONTRATADA poderá ser efetuado quinzenalmente, em
correspondência com os serviços prestados e com os valores fixados nesta cláusula, mediante apresentação de
faturas e relatórios das medições realizadas, devidamente atestadas por dois servidores que não o ordenador da
despesa, e processadas segundo a legislação vigente, adicionado à apresentação da documentação abaixo
especificada:
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a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com
efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de
Regularidade do FGTS;
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
c) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da Obra, obrigatório no primeiro pagamento,
conforme Ordem de Serviço;
d) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento;
e) Somente serão pagos os valores correspondentes às partes dos serviços efetivamente realizados e atestados
pelo fiscal;
f) A CONTRATADA deverá emitir as faturas de acordo com as quantidades expressas nos laudos de medição;
g) No ato de pagamento será procedida a retenção do ISS na fonte, nos termos da Lei Municipal, devendo, para
tanto, a CONTRATADA discriminar, em cada fatura, o valor dos serviços.
j) As faturas que não estiverem corretamente formuladas, deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua
conferência à CONTRATADA, e o seu tempo de tramitação desconsiderado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos serão feitos de acordo com a planilha de medição apresentada,
assim como do atestado de execução e ficha de ocorrência do período, efetuando-se em até cinco dias úteis
contados da data de apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de aceitos os serviços pela
Fiscalização do CONTRATANTE, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com o cronograma
físico-financeiro. Os valores a serem faturados serão aqueles medidos pela dita Fiscalização;
PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento que for devido em razão de serviços eventualmente executados sem
previsão contratual, mas autorizados expressamente pelo CONTRATANTE, será efetuado também contra a
apresentação de fatura regularmente atestada, tendo por base: a) os preços unitários da planilha orçamentária; b)
os preços unitários praticados no mercado, apurados pelos fiscais do contrato, no caso de serviços não previstos
na planilha orçamentária.
PARÁGRAFO QUINTO - Incluem-se na composição dos preços, todas as despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços, inclusive quanto ao pagamento de impostos Federais, Estaduais e Municipais, sobretudo
2% (dois por cento) referente ao ISS.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 As despesas decorrentes das obras e serviços de ampliação e reforma das Escolas Municipais, correrão à conta
da seguinte Dotação Orçamentária:
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Unid. : 02.007.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
Ativ./Projeto: 15.451.009.1026 CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇA, PARQUES, PONTES, JRDINS,
MERCADOS, CEMITÉRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS.
Elemento: 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações – Fontes: 00 e 90.
PARÁGRAFO ÚNICO – DA NOTA DE EMPENHO
Será emitida Nota de Empenho, à conta da dotação orçamentária especificadas nesta cláusula para atender as
despesas inerentes à execução deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações das partes cumprir fielmente este contrato, sob pena de sanções especificadas na Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, além das abaixo enumeradas:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA CONTRATANTE
1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do Tomada de Preços nº. 16/2020, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;
2. Solicitar, sempre que necessário, informações referentes à obra, ora objeto do presente instrumento, perante a
CONTRATADA;
3. Designar um técnico para verificar a fiel execução do Contrato e atestar a execução dos serviços conforme as
diretrizes do projeto básico;
4. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, conforme
dispõe este instrumento, diligenciando nos casos que exijam providências corretivas;
5. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das notas fiscais e recibo devidamente atestados pelo
setor competente, e conforme as diretrizes estabelecidas na cláusula quarta do presente instrumento;
6. Recusar os serviços que não atendam às especificações previstas no edital e na proposta vencedora do
certame;
7. Permitir livre acesso ao local de trabalhos, de modo a viabilizar e facilitar a prestação dos serviços durante o
horário de expediente normal da repartição ou após ele;
8. O CONTRATANTE deverá receber e atestar as ordens de serviços, notas ou relatórios de eventuais visitas
técnicas, preventivas, corretivas ou sugestivas, devendo informar à CONTRATADA, por escrito, qualquer
irregularidade ou defeito que seja notado na confecção dos relatórios.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
1. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas, sendo-lhes vedado introduzir modificações nas
especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do CONTRATANTE;
2. Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
3. Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, resistência recomendados pela ABNT;
4. Acompanhar o cronograma físico do serviço de modo a não provocar atrasos;
5. Atualizar o cronograma físico-financeiro, conforme o desenvolvimento dos serviços, obedecendo às
determinações da fiscalização;
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6. Não subempreitar serviços definidos, no todo ou em parte;
7. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
8. Submeter-se à fiscalização do CONTRATANTE;
9. Manter Responsável Técnico devidamente credenciado,

através de ART

e preposto aceito pelo

CONTRATANTE, para representá-lo na execução do Contrato;
9. Manter, em locais determinados pelo CONTRATANTE, placas de identificação dos serviços e da firma
executante e o pessoal em serviço devidamente identificados;
10. Corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados
apontados pelo CONTRATANTE;
12. Submeter-se às disposições legais em vigor;
13. A CONTRATADA responsabilizar-se-á, para com o CONTRATANTE e para com terceiros pelo estrago, com
prejuízo ou danos causados ao CONTRATANTE ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou
negligência, próprias ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
14. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os encargos decorrentes da execução deste contrato,
inclusive os de natureza fiscal, em especial à retenção do ISSQN no montante de 5% (cinco por cento),
PROPORCIONAL A 50% sobre o valor da fatura, referente à Mão de Obra, social, civil e obrigacional e, quando
houver subordinação e vínculo empregatício, os de natureza trabalhista e previdenciária, não gerando para o
CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício, bem como quaisquer outras obrigações ou encargos não
previstos neste contrato;
15. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
16.

Responsabilizar-se

por

quaisquer

danos

decorrentes

da

execução

dos

serviços

contratados

ao

CONTRATANTE e, ou a terceiros, independentemente de dolo ou culpa;
17. O Recebimento Definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades legalmente
imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 5 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a sanálo sem ônus para o CONTRATANTE;
18. 80% (oitenta por cento) da mão de obra destinada à execução do objeto contratual deverá ser compreendida
de moradores da localidade onde a obra será realizada, caso não haja profissionais qualificados, a empresa poderá
importar da sede do município e/ou de outro local, priorizando sempre os munícipes de Conceição do Almeida BA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
Cabe à CONTRATANTE, a seu critério, por sua conta e através do Servidor _________, designado através da
portaria nº. _____/______, de ___/___/______, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as
fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação
desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e a atuação da Fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e às suas
consequências e implicações, próximas ou remotas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As obras integrantes do conjunto objeto deste contrato serão fiscalizadas e recebidas
de acordo com o disposto nos Arts. 67, 68, 69, 73, Inciso I, alíneas “a” e “b” e Art. 76 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA indica como responsável técnico pela execução das obras e
serviços o Engº. Civil Sr. _______, Carteira de Identidade de CREA-(UF) nº. ____, que fica autorizado a
representá-la perante o CONTRATANTE e a Fiscalização desta em tudo o que disser respeito àquela.
PARÁGRAFO SEGUNDO – CABERÁ À CONTRATADA: I – examinar os projetos, especificações técnicas e
detalhes construtivos relativos à execução das obras; II – elaborar o projeto executivo das obras e desenvolver
outros que lhe sejam complementares em harmonia com o projeto definido pelo CONTRATANTE e os termos da
proposta técnica que apresentou no certame licitatório, submetendo-os à aprovação da Contratante; III – Observar,
na execução dos serviços e obras e os projetos, as normas da ABNT, as especificações técnicas e as prescrições
do Diário de Obras; IV – Indenizar as vítimas de danos decorrentes de atos ilícitos consumados ou tentados nas
dependências das obras e serviços sob a sua responsabilidade; V – providenciar junto aos órgãos competentes,
sem ônus para o Contratante, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às obras
contratadas; VI – arcar tom todas as despesas que referentes ao transporte, vertical e horizontal, bem como carga
e descarga, de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados e retirados do local das obras; VII – arcar
com eventuais gastos com o acesso ao local das obras e com a locação de bens, móveis ou imóveis, que se
demonstrarem necessários à execução destas; VIII – Fornecer todos os materiais, mão de obra, ferramentas e
equipamentos necessários à execução dos serviços, instalações e obras previstos; IX – entregar as obras
concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e equipamentos utilizados na sua execução, incluindo
a limpeza das áreas adjacentes; X – colocar placa identificadora de obra pública, no modelo padrão indicado pelo
Contratante; XI – responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis técnicos, empregados,
prepostos, subordinados e eventuais subcontratados; XII – responder exclusiva e integralmente, perante o
Contratante, pela execução dos serviços e obras contratados, incluindo aqueles que subcontrata a terceiros; XIII
– acatar as determinações do Contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os serviços executados
com vícios, defeitos ou incorreções; XIV – substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não
estiverem de acordo com as especificações; XV – permitir e facilitar, nos canteiros e frentes de obras, o trabalho
de terceiros autorizados pelo Contratante; XVI – respeitar, na execução das obras, as características ambientais
da região, obrigando-se ainda, a transportar, para local apropriado, aprovado pelo Contratante, os materiais de
“bota-fora”.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará a Contratada às sanções
previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE descontará da parcela devida (Cláusula Quarta, retro) o valor de
qualquer multa que venha impor à CONTRATADA por descumprimento de qualquer ou condição deste contrato
ou do edital e que não seja determinante de rescisão contratual;
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da multa à gravidade da infração até o máximo de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, em cada caso.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se a multa aplicada for superior ao valor da parcela devida, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente vincendos ou
cobrados judicialmente;
PARÁGRAFO QUARTO – Responderá por perdas e danos, a serem apuradas em ação própria, a parte que
infringir qualquer cláusula deste contrato;
PARÁGRAFO QUINTO – Em caso de atraso no cumprimento do cronograma das obras, em relação à sua entrega,
será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado
das obras ou serviços, por dia útil excedente do respectivo prazo.
PARÁGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA pela responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A interrupção ou inexecução dos serviços por parte da CONTRATADA, por motivo alheio
à vontade do CONTRATANTE, obriga a CONTRATADA a pagar multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
deste Contrato, além das Sanções aludidas nos Artigos 86, 87 e 88 e seus incisos, da Lei 8.666/93 e suas
alterações, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA REJEIÇÃO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os serviços prestados, no todo ou
em parte, se em desacordo com o contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
Os acréscimos e supressões no presente Contrato obedecerão ao estabelecido no Art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO/DISSOLUÇÃO/PRORROGAÇÃO/ALTERAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA RESCISÃO – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n· 8.666/93 e suas alterações.
a) I - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses
previstas no Art. 78 e seus incisos e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA
qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em processo
administrativo regular; II - Inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências contratuais e as previstas
em lei ou regulamento, Art. 77, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
b) Constituem ainda motivos para a rescisão contratual:
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1. Inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma delas ensejar em falta ao que aqui foi pactuado, de tal
forma que não subsista condições para a manutenção do mesmo;
2. Superveniência de fatos que impeçam ou tornem inconvenientes o prosseguimento de sua execução, desde
que devidamente fundamentado;
3. Infringência de qualquer disposição prevista na Legislação Federal específica para realização de Contratos
Administrativos.
2. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
3. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
4. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra
nos prazos estipulados;
5. O atraso injustificado no início da obra;
6. A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à administração;
7. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão, ou incorporação não admitida no edital e neste contrato;
8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada, designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores;
10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
Contrato;
13. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
14. A supressão, por parte da administração de obras acarretando modificação do valor inicial do contrato além
do limite permitido no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
15 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, ou
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações
até que seja normalizada a situação;
17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local, ou objeto para execução de serviço ou fornecimento
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditivo da execução do contrato;
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19. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
20. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e das demais
sanções aplicáveis, segundo as quais não assistirá à CONTRATADA nenhum direito a indenização, quando o
motivo da rescisão se enquadrar no item "1" a "13" e "18" acima relacionados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA DISSOLUÇÃO - O presente contrato poderá ser dissolvido de comum acordo,
bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
sem interrupção do curso normal da execução do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO– DA PRORROGAÇÃO – Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e
de entrega das obras e serviços, admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas deste contrato e assegurada
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro e os motivos preconizados no Art. 57, § 1º, Incisos de I a VI,
§§ 2º, 3º e 4º, por escrito e protocolado, no decorrer de 10 (dez) dias anteriores à data e expiração.
PARÁGRAFO QUARTO – DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação
das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA poderá subcontratar partes de obras, respondendo, perante o
CONTRATANTE, com exclusividade, pela fiel execução da integralidade das obras e serviços previstos neste
Contrato e em seu respectivo edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
O presente contrato está fundamentado quanto à Exigência de Licitação, com base no Art. 23, Inciso I, b, da Lei
8.666/93 e suas alterações, sendo parte integrante e insolúvel do Processo Administrativo nº. 595/2020 e
Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços nº. 16/2020, publicado nas formas da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se ao presente Contrato, tudo quanto dispõe a Lei 8.666/93, suas alterações e tudo aquilo que doutrina a
melhor jurisprudência para execução de contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DESTE CONTRATO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas
ao cumprimento do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, para um
só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a tudo
presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
Conceição do Almeida – Bahia, __de _____ de XXXX.

_____________________________________________________
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - PREF. MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_____________________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
Sueli Campos Sobral de Andrade – Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE
_______________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX – Representante Legal
CONTRATADA

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________
_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________
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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 13/2020.

PARECER TÉCNICO
Prezado,

Segue o parecer técnico de engenharia referente a análise das propostas de preço
referente a TOMADA DE PREÇO Nº 13/2020, objeto especificado em edital para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADANA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM EXECUÇÃO DE
PASSEIO EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS COM PAVIMENTAÇÃO EM
BLOCOS INTERTRAVADOS, ILUMINAÇÃO, APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUES
INFANTIS NAS LOCALIDADES RURAIS DE TABULEIRO DE MENEZES, SÃO JOÃO, MONTE ALEGRE,
SAPATUÍ E FAZENDA CRUZ, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA,
CONFORME CONTRATOS CEF 0535716-86 (FINISA).

EMPRESAS CLASSIFICADAS DE ACORDO COM A ATA

EMPRESAS
ARGO BAHIA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
ANDRADE
CONSTRUÇÕES
LTDA
ATLAS EMPREENDIMENTOS
EIRELI
CGN CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ

VALOR DA
PROPOSTA

RESULTADO

11.211.475/0001-43

R$ 535.283,19

1º

10.201.542/0001-86

R$ 570.028,56

2º

19.535.313/0001-72

R$ 591.490,96

3º

12.363.508/0001-33

R$ 599.959,36

4º
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RISONEIDE ALMEIDA EIRELI

33.161.637/0001-19

R$ 615.775,89

5º

CONSTRUSETE
CONSTRUTORA LTDA

13.438.063/0001-76

R$ 619.855,33

6º

MONTAC MONTAGENS LTDA

02.560.361/0001-18

R$ 620.697,64

7º

ANDREA DE OLIVEIRA EIRELI

19.846.470/0001-07

R$ 650.763,99

8º

JIV CONSTRUÇÕES LTDA

24.344.408/0001-49

R$ 674.425,80

9º

ULTRATEC LTDA

10.686.207/0001-15

R$ 684.376,30

10º

J QUEIROZ
LTDA

24.165.795/0001-56

R$ 687.886,56

11º

ACR CONSTRUTORA EIRELI

09.173.330/0001-53

R$ 688.779,34

12º

JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI

34.419.648/0001-19

R$ 688.804,73

13º

RJP ENGENHARIA LTDA

21.593.826/0001-81

R$ 693.829,27

14º

CONTRATTUS
LTDA

04.032.302/0001-00

R$ 694.162,90

15º

08.254.699/0001-28

R$ 694.829,27

16º

CONSTRUÇÕES

ENGENHARIA

ENOVA CONSTRUTORA LTDA

1. DOS QUESTIONAMENTOS EM ATA

De acordo com o texto descrito na ATA do certame, após a análise e vistos, foi
perguntado pelo presidente da comissão, se havia algum questionamento dos presentes,
referente as Propostas de Preço .

1.1. A empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, pede a desclassificação da proposta da
empresa ARGO BAHIA EIRELI, pois o mesmo apresentou itens da planilha orçamentária
com BDI dos itens com valores diferentes, além de apresentar itens com 65% menores
do que o oferecido pelo município, além de apresentar a composição do BDI 17,74%
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em desconformidade com o primeiro quadril que foi de 19,60%. E na planilha de
encargos sociais ele não apresenta o valor referente ao seguro acidente de trabalho.

1.2. A empresa CGN CONSTRUÇÕES EIRELI, pede a desclassificação da proposta da empresa
ARGO BAHIA EIRELI a planilha de BDI está em desacordo com a tabela de referência
constante do edital 013/2020, além de ter cotado PIS e COFINS em desacordo com a
legislação.

1.3. A empresa CGN CONSTRUÇÕES EIRELI pede a desclassificação da empresa ATLAS
EMPREENDIMENTOS EIRELI a mesma apresenta declaração de elaboração de
independe da proposta sem assinatura além de ter cotado PIS e COFINS em desacordo
com a legislação.

1.4. A empresa CGN CONSTRUÇÕES EIRELI pede a desclassificação da proposta da empresa
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, a empresa apresenta propostas e planilhas sem a
devida assinatura do responsável técnico, conforme pede a lei 5.194/1966 artigo 4 e
por não ter discriminado os tributos na planilha de BDI conforme determina o edital e
seus anexos.

1.5. RISONEIDE ALMEIDA EIRELI, pede a desclassificação da proposta da empresa CGN
CONSTRUÇÕES EIRELI, apresentou os itens 4.6 e 8 apresentou apenas uma casa
decimal.

Diante dos questionamentos feitos pelos licitantes durante a sessão, a comissão de
licitação decidiu por encaminhar a proposta de preço, ao departamento jurídico e setor de
engenharia da prefeitura para análise e emissão de parecer técnico.

De acordo com os questionamentos citados em ATA, em relação ao 1.3 e 1.4 (sobre as
planilhas sem assinatura), ao encaminhar esse parecer à comissão, solicito apoio da Assessoria
Jurídica para julgamento dos fatos, por não se tratar de assuntos técnicos.
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Em relação ao restante dos questionamentos, os mesmos irão ser analisados
criteriosamente neste parecer.

2. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa ARGO BAHIA SERVIÇOS
E EMPREENDIMENTOS EIRELI:

•

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

o

Os Itens 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 3.5; 7.2; 8.1 e 9.1, apresentam valões unitários
incompatíveis com os preços de mercado, orçados pelo banco de dados SINAPI
e ORSE. De acordo com artigo 44, inciso 3:

§ 3o Não se admitirá 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.

Abaixo segue planilha comparativa do preço sugerido pela administração e o preço
ofertado pela empresa:

ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE.

VALOR UNIT.
PROPOSTO

VALOR UNIT.
EMPRESA

DESCONTO
%

1.2

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

6606,34

R$ 0,65

R$ 0,12

81,54%

1.3

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

7067,04

R$ 1,93

R$ 0,35

81,87%

1.4

Regularização Manual

329,56

R$ 5,70

R$ 0,59

89,65%
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1.5

Limpeza manual de terreno com vegetação
rasteira, incluindo roçagem e queima

164,78

R$ 4,76

R$ 0,59

87,61%

3.5

Rampa padrão para acesso de deficientes a
passeio público, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, com pintura
indicativa em novacor, 02 demãos

16,00

R$ 291,25

R$ 82,42

71,70%

7.2

Preparo de superfície com lixamento sobre
madeira

5,60

R$ 7,84

R$ 2,35

70,03%

8.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1,00

R$ 50,46

R$ 3,53

93,00%

9.1

Limpeza de ruas (varrição e remoção de
entulhos)

7067,04

R$ 0,55

R$ 0,12

78,18%

Deste modo, a planilha orçamentária sintética apresenta-se em desconformidade;
•

As composições dos serviços apresentados na planilha orçamentária analítica
apresentam valores divergentes dos serviços apresentados na planilha orçamentária
sintética, e desse modo, não faz referência a mesma e como foi apontada uma diligência
na planilha orçamentária sintética, a planilha orçamentária analítica também segue,
estando assim em desconformidade;

•

Os valores apresentados no cronograma físico-financeiro, estão em desacordo com os
valores apresentados na planilha orçamentária sintética e como foi apontada uma
diligência na planilha orçamentária sintética o cronograma físico-financeiro também
segue, portando, o mesmo está em desconformidade;

•

O BDI adotado pela empresa foi de 17,74%, estando divergente dos limites propostos
pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com Acórdão 2622/2013 TCU.

Tendo em vista que o tipo de obra em questão trata-se de: Construção de Praças
Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, abaixo
pode ser verificada uma citação do Acórdão 2622/2013 TCU, onde são definidos os
limites para a aplicação de BDI em obras públicas, onde rege:
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9.1. determinar às unidades técnicas deste Tribunal que, nas análises do orçamento de
obras públicas, utilizem os parâmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em
substituição aos referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

Assim sendo, O BDI adotado pela empresa está em desconformidade, apresentando valor fora
dos limites propostos pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com Acórdão 2622/2013 TCU
supramencionado.

ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética

Desconforme.

Planilha Orçamentária Analítica

Desconforme.

Cronograma de Execução Físico-Financeira

Desconforme.

Planilha de Composição de BDI

Desconforme.

Portanto, declaro que a documentação da proposta de preços da empresa ARGO BAHIA
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, está em desconformidade com as exigências do edital.

--------------------------------------------------
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Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa ANDRADE
CONSTRUÇÕES LTDA:

•

A planilha orçamentária da licitante contempla todos os itens do orçamento proposto.
Porém, o Item 1.2 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO., está com quantitativo divergente do
que foi apresentado pela administração. Enquanto a planilha da administração
apresenta uma quantidade de 6.606,34 M, a empresa apresenta uma quantidade de
6.604,34 M. Traduzindo em valores monetários, a diferença calculada é de R$ 1,11, e
corresponde a 0,03% do valor do item. É claramente observado que o fato transparece
um possível erro de digitação, que pode ser considerado um erro material.

Diante do exposto, solicito a análise jurídica do fato, e se cabível, opino pela abertura de
diligência para que a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA apresente a correção da Planilha
Orçamentária Sintética desde que não seja alterado o valor global proposto.
A existê cia de erros

ateriais ou de o issões as pla ilhas 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-Ple ário)

•

Como foi apontada uma diligência na planilha orçamentária sintética, a planilha
orçamentária analítica também deve ser revisada, e deve ser apresentada de acordo
com os valores no orçamento corrigido.

•

Como foi apontada uma diligência na planilha orçamentária sintética, o cronograma
físico-financeiro também deve ser revisado, e deve ser apresentado de acordo com os
valores no orçamento corrigido.
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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.

Em resposta ao questionamento em ATA do Sr. Carlos Eduardo da Anunciação,
representante da empresa CGN CONSTRÇÕES EIRELI, onde o mesmo faz a consideração que a
empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA não descriminou os tributos na planilha do BDI, o
argumento não condiz com o que foi apresentado nas Composições de Benefícios e Despesas
Indiretas, e o mesmo segue em conformidade com as exigências do edital.

ANDRADE CONSTRUÇÕES 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, seguindo o princípio do Acórdão 2546/2015-Plenário, opino pela abertura de
diligência para que a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA apresente a correção da Planilha
Orçamentária Sintética, Planilha orçamentária analítica e Cronograma físico-financeiro desde
que não seja alterado o valor global proposto.

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

Segue

análise

da

proposta

de

preço

apresentada

pela

empresa

ATLAS

EMPREENDIMENTOS EIRELI:

•

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

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
28 de setembro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2431

-66Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

•

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.

ATLAS 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 ATLAS
EMPREENDIMENTOS EIRELI, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa CGN CONSTRUÇÕES
EIRELI:

•

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

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.

CGN CONSTRUÇÕES 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 CGN
CONSTRUÇÕES EIRELI, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa RISONEIDE ALMEIDA
EIRELI:

•

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

A empresa não apresentou a planilha Orçamentária Analítica. Solicito a análise jurídica
do fato, e se cabível, opino pela abertura de diligência para que a empresa RISONEIDE
ALMEIDA EIRELI apresente a Planilha Orçamentária Analítica para análise.

•

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.

RISONEIDE ALMEIDA EIRELI
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, opino pela abertura de diligência para que a empresa RISONEIDE ALMEIDA
EIRELI apresente a Planilha Orçamentária Analítica para análise.

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

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;
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•

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.

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 MONTAC MONTAGENS
LTDA:

•

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

A empresa não apresentou a planilha Orçamentária Analítica. Solicito a análise jurídica
do fato, e se cabível, opino pela abertura de diligência para que a empresa MONTAC
MONTAGENS LTDA apresente a Planilha Orçamentária Analítica para análise.

•

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.

MONTAC MONTAGENS LTDA
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, opino pela abertura de diligência para que a empresa MONTAC MONTAGENS
LTDA apresente a Planilha Orçamentária Analítica para análise.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa ANDREA DE OLIVEIRA
EIRELI:

•

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

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.

ANDREA DE OLIVEIRA 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 ANDREA DE
OLIVEIRA EIRELI, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa JIV CONSTRUÇÕES 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;
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•

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.

JIV CONSTRUÇÕES 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 JIV
CONSTRUÇÕES LTDA, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa ULTRATEC 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.
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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.

ULTRATEC 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 ULTRATEC
LTDA, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa J QUEIROZ
CONSTRUÇÕES 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.
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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.

J QUEIROZ CONSTRUÇÕES 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 J QUEIROZ
CONSTRUÇÕES LTDA, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa ACR CONSTRUTORA
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.

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
28 de setembro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2431

-75Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

ACR CONSTRUTORA 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 ACR
CONSTRUTORA EIRELI, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI:

•

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

•

A empresa não apresentou a planilha Orçamentária Analítica. Solicito a análise jurídica
do fato, e se cabível, opino pela abertura de diligência para que a empresa JAUÁ
CONSTRUÇÕES EIRELI apresente a Planilha Orçamentária Analítica para análise.

•

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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Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
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, opino pela abertura de diligência para que a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI apresente a Planilha Orçamentária Analítica para análise.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa RJP ENGENHARIA 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;

•

A empresa não apresentou o Cronograma Físico-Financeiro. Solicito a análise jurídica do
fato, e se cabível, opino pela abertura de diligência para que a empresa RJP
ENGENHARIA LTDA apresente o Cronograma Físico-Financeiro para análise.

•

A composição do BDI adotado pela empresa está em desconformidade, pois os limites
adotados foram para Construção de Edifícios, ao invés de Construção de Praças
Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, de
acordo com Acórdão 2622/2013 TCU.
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

RJP ENGENHARIA LTDA
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética

Conforme.

Planilha Orçamentária Analítica

Conforme.

Cronograma de Execução Físico-Financeira

É necessário verificar a diligência
apontada.

Planilha de Composição de BDI

Desconforme.

Portanto, declaro que a documentação da proposta de preços da empresa RJP
ENGENHARIA LTDA, está em desconformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa CONTRATTUS
ENGENHARIA 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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EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

CONTRATTUS ENGENHARIA 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 CONTRATTUS
ENGENHARIA LTDA, está em conformidade com as exigências do edital.

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

Segue análise da proposta de preço apresentada pela empresa ENOVA 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;

•

A empresa não apresentou o Cronograma Físico-Financeiro. Solicito a análise jurídica do
fato, e se cabível, opino pela abertura de diligência para que a empresa ENOVA
CONSTRUTORA LTDA apresente o Cronograma Físico-Financeiro para análise.

•

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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Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

ENOVA CONSTRUTORA LTDA
EDITAL

PARECER

Planilha Orçamentária Sintética

Conforme.

Planilha Orçamentária Analítica

Conforme.

Cronograma de Execução Físico-Financeira

É necessário verificar a diligência
apontada.

Planilha de Composição de BDI

Conforme.

Portanto, opino pela abertura de diligência para que a empresa ENOVA CONSTRUTORA
LTDA apresente a Planilha Orçamentária Analítica para análise.

CONCLUSÃO
Após análise da documentação referente as propostas de preço das empresas
participantes da TOMADA DE PREÇO Nº 13/2020, conclui-se que as empresas ATLAS
EMPREEDIMENTOS EIRELI, CGN CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA,
ANDREA DE OLIVEIRA EIRELI, JIV CONSTRUÇÕES LTDA, ULTRATEC LTDA, J QUEIROZ
CONSTRUÇÕES LTDA, ACR CONSTRUTORA EIRELI e CONTRATTUS ENGENHARIA LTDA, estão em
conformidade com as exigências do edital.

Quanto as empresas ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, RISONEIDE ALMEIDA EIRELI,
MONTAC MONTAGENS LTDA, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI e ENOVA CONSTRUTORA LTDA é
necessário análise das diligências apontadas.

As propostas das empresas ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI e RJP
ENGENHARIA LTDA estão em desconformidade com as exigências do edital.
Encaminho este parecer técnico a comissão de licitação para a análise jurídica.
Keilla Oliveira dos Santos
Engenheira Civil CREA-BA 051949523-3
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