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DECRETO MUNICIPAL (Nº 029/2021)

1

ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
Decreto Municipal nº 029/2021
De 26 de Março de 2021.
“Altera o nível de vencimentos do servidor que
especifica, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, respaldado na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal nº.
437/2009, de 28 de dezembro de 2009, na Lei Municipal nº 438/2009, de 28 de dezembro de 2009 e demais
legislações pertinentes, e com base em procedimento administrativo,

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o nível de vencimentos do professor abaixo especificado, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, uma vez comprovada a titulação exigida, e observados os
requisitos legais.
I – Progressão Funcional por mudança para o nível III, conforme determina os artigos 10, §1°, inciso III
e o artigo 23, inciso III, da Lei Municipal n° 438/09:
a.

Sara de Oliveira de Souza;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de
fevereiro do corrente ano, revogando-se as disposições em contrário.
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida-Bahia, 26 de Março de 2021.
ADAILTON CAMPOS SOBRAL,
Prefeito Municipal de Conceição do Almeida.

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
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
DECRETO MUNICIPAL nº 030/2021
De 26 de Março de 2021.

“Determina demissão da Servidora Marilene
Nascimento dos Santos, matrícula n° 17640, e dá
outras providências.”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, respaldado na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o processo administrativo disciplinar n° 904/2020, em que se atendeu
estritamente ao princípio da legalidade, além de oportunizar ao servidor denunciado o amplo e
irrestrito exercício do contraditório e da ampla defesa;
CONSIDERANDO a conclusão do processo supra referido, em que ficara demonstrado o
efetivo cometimento, por parte do servidor, das infrações explicitadas;
CONSIDERANDO os princípios que regem a administração pública, notadamente da
legalidade e impessoalidade.

D E C R E T A:
Art. 1º Determina a aplicação da pena de demissão a servidora Marilene Nascimento dos
Santos, matrícula n° 17640, titular do cargo de provimento efetivo de gari, lotado na Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, em decorrência do cometimento da
infração capitulada no art. 135 da Lei Municipal nº 303/2001, incidindo a previsão do art. 129, II, da
mesma lei.
Publique-se, intime-se, proceda-se as anotações necessárias e arquive-se.
Gabinete do Prefeito de Conceição do Almeida/Ba, 26 de Março de 2021.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal

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
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PORTARIA (Nº 006/2021)
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ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal
PORTARIA MUNICIPAL N.º 006/2021,
De, 26 de Março de 2021.
“Concede Licença-Prêmio por Assiduidade, com a remuneração do Cargo Efetivo, ao
Servidor Jorge Santos Souza e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA –
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, respaldado no que lhe autoriza a Lei
Orgânica do Município de 18 de julho de 1990 e tendo em vista o disposto no artigo 87 da Lei
303/2001, de 28 de março de 2001 – que Institui o Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais e implanta o Regime Jurídico Único,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença-Prêmio por Assiduidade, com a remuneração do Cargo
efetivo por 03 (Três) meses, ao Servidor Público Municipal do Cargo de provimento Efetivo de
Auxiliar de Serviços Gerais, JORGE SANTOS SOUZA, matrícula nº 1221-1, compreendendo o
período de 01.03.2021 a 01.06.2021, conforme Processo Administrativo nº. 116/2021 de 11/02/2021.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus
efeitos a 01/03/2021, revogando as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, 26 de
Março de 2021.
ADAILTON CAMPOS SOBRAL,
Prefeito Municipal de Conceição do Almeida.

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
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL (PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021) *

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 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
Processo Administrativo nº. 105/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL
(Republicação de correção da Cláusula III)
I. Regência Legal
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123,
14/12/2006, Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
II. Órgãos Interessados
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Administração e
Finanças; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
Pregão Presencial no. 002/2021 SRP
105/2021
V. Tipo
VI. Forma de Fornecimento
Presencial
Conforme ordem de fornecimento.
VII. Critério de julgamento
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

VIII. Objeto

Constitui objeto desta licitação a seleção das melhores propostas de preço, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL,
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, com fornecimento de materiais e
mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, por um período de 12 (doze)
meses, mediante Sistema de Registro de Preços e conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I.

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 31/03/2021
Abertura em Seção Pública: Prevista para às 09:15 horas do dia 31/03/2021.
Local: Sala das Sessões – Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição
do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000
X. Dotações Orçamentárias:
A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo Orientação
do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha
obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de
Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
XI. Vigência
Prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, sujeito a renovação, nos termos
da Lei 8.666/93.
XIII. 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 pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, no
Departamento de Licitações situado no endereço supra citado, pelo Telefax (075) 3629 2161 ou pelo E-mail:
licitaalmeida2@gmail.com
XIV. Pregoeiro Oficial
Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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

XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2. Não poderão participar:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Conceição do Almeida/BA,
durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Conceição do
Almeida/BA, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) empresário que se encontre em processo de falência e concordata,;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
14.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais
aplicáveis.
14.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às
sanções previstas neste Edital.
XV – DO CREDENCIAMENTO
15.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por um representante que, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente e Contrato Social da licitante.
15.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo do Anexo VI, atribuindo-lhe
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente.
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
a) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida em cartório do
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga podendo ser utilizado a Carta de
Credenciamento conforme modelo constante do Anexo VI.
Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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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15.3. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC,
exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu
enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na
presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
15.4. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, não inviabilizará a participação do (s)
licitante (s) no certame. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os
envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal ou
outro meio eficaz de protocolo.
15.5. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes não poderão rubricar
documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos
envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrandoo em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
15.6. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.
15.7 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período
de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
15.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVI - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
16.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006, e Decreto Municipal nº
211/2013 e alterações pertinentes e demais legislações regentes da matéria.
16.2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro Oficial e pela Equipe de Apoio e demais agentes da Administração
Pública que se fizerem presentes.
16.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo: greves,
perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de
força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal
da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada à Pregoeiro, com indicação dos
elementos a seguir:
Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PROPOSTA DE PREÇOS: ENVELOPE A
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 - SRP
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 31/03/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00h (Horário de Brasília)

17.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via, em papel timbrado
da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente
rubricada nas demais.
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
17.4. A proposta deverá apresentar o percentual do de desconto expressos em % (percentual) de no mínimo 5%
conforme modelo apresentado no Anexo II A. Quando o resultado da operação final apresentar 03 (três) casas decimais
ou mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em percentual, apenas
as duas primeiras casas decimais.
17.5. Os preços serão para entrega dos serviços e fornecimentos neste Município e deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às
especificações do objeto licitado.
17.6. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
17.7. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de
pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
17.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
XVIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
18.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para
formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto
federal nº 3.555/00).
18.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar preenchido ao Pregoeiro do formulário
contendo todas as declarações pertinentes previstas neste edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de preços e dos
documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
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18.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação,
não cabe desistência da proposta.
18.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo Pregoeiro.
18.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas classificadas
participarão da fase de lances.
18.6. A classificação das propostas será pelo critério de “MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO” ofertado sobre
as tabelas do SINAPI e ORSE aplicadas ao Estado da Bahia e Sergipe respectivamente, admitindo-se, no máximo 02
(duas) casas decimais.
18.7. Será adotado um BDI referencial da obra/serviço de acordo com o modelo matemático simplificado proposto no
Anexo III-A.
18.8. A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e o detalhamento do BDI para a Unidade,
conforme Anexos II, III A e B.
18.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
18.10. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço
melhor.
18.11. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão
e estabelecer uma, nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
18.12. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
18.13. O critério de julgamento será o de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.
18.14. É vedada a oferta de lance com vista a empate.
XIX - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para apresentarem
lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva
e distinta em ordem decrescente.
19.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem acima do menor valor anteriormente registrado.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
19.3. O Pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelos licitantes, podendo
ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais
vantajosa.
19.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar valor mínimo,
em percentual, de 1%, a ser admitido como variação entre um lance e outro.
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19.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
19.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
19.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.
19.8. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
19.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação
do resultado pela Autoridade Superior.
19.10. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica a inabilitação automática.
19.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
XX - DA NEGOCIAÇÃO
20.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas,
de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraposta diretamente à
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste
Edital.
20.2. A negociação será realizada pelo Pregoeiro, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
XXI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
21.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
21.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.
21.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
21.4. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
a este Edital.
XXII - DA VISTORIA
22.1. Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de realização do serviço, tendo em vista se tratar de solicitação
de serviço de acordo com a ocorrência futura da demanda.
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XXIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
23.1. As licitantes deverão incluir no Envelope a seguinte documentação abaixo, que poderá ser apresentada: em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe
de apoio, em envelope lacrado, com a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ENVELOPE B
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 - SRP
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 31/03/2021
HORÁRIO DA SESSÃO: 09:00h (Horário de Brasília)

23.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
23.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
23.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014, sendo este datado dos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento;
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
23.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
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proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGPDI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): - publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a)

por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
b)

por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta

Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
a)

fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio da licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o documento não consigne
prazo de validade.
23.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
23.2.4.1. Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
na entidade profissional competente.
23.2.4.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a comprovação da licitante de possuir em seu
corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, arquiteto ou engenheiro,
reconhecido(s) pelo CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(oes) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante (CNPJ
diferente), serviço(s) relativo(s) à reforma, com características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
23.2.4.3 - A comprovação de vínculo profissional será efetuada por meio da apresentação da cópia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como
sócio, ou ainda do contrato de trabalho ou prestação de serviços.
23.2.5. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do
art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da
empresa conforme consta no Modelo do Anexo V.

Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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

8

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

Sexta-feira
26 de março de 2021
Ano V • Edição Nº 2527

-13Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

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

23.2.6. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as
condições de habilitação dos licitantes.
23.2.6.1 Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
23.2.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
23.2.8. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.
23.2.8.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na
comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
23.2.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, ou revogar a licitação.
23.2.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
23.3. O licitante vencedor deverá encaminhar no prazo de 02 dias úteis a proposta de preço adequada ao último lance,
devidamente preenchida na forma do Anexo II - Modelo de Proposta de Preços.
XXIV - RECURSOS
24.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
24.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio da Ata.
24.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio da
Ata, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, em igual
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
24.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da Sessão Pública deste
Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
24.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade
competente.
24.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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XXV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
25.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá ao Prefeito, autoridade competente para homologação.
25.2. O objeto deste Pregão será adjudicado, à licitante vencedora, depois de decididos os recursos, quando houver.
25.2. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
25.4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois
de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução dos serviços nas condições
estabelecidas.
25.5. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preços,
será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de despesa.
XXVI - DO REGISTRO DE PREÇOS
26.1. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
26.2. O Setor de Compras da Secretaria de Administração e Finanças será a unidade responsável pelos atos de controle
e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
26.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria de Administração, Finanças – Órgão Gerenciador e
anuência do fornecedor, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto Federal n.º 7.892, de
23/01/2013 e Decreto Municipal nº 211/2013

A fiscalização da execução dos serviços ficará a cargo de Setor de

Engenharia.
26.4. Caberá ao órgão gerenciador indicar os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida
à ordem de classificação, aos órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, que desejarem fazer uso
da Ata.
26.5. As adesões ao registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
26.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do serviço prestado, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
esta execução não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
26.7. Depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro do prazo expresso em documento oficial, a Secretaria
de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida/BA, Órgão Gerenciador, convocará o
licitante vencedor do respectivo item, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
26.8. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assinar a Ata de Registro de Preços,
serão convocados os demais classificados que aceitarem fornecer o(s) respectivo(s) item(ns) pelo preço do primeiro,
obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
26.9. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser prorrogado, uma única vez, por
igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida/BA.
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26.10. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos, o Pregoeiro poderá, mantida a ordem de
classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
26.11. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento/execução
de serviços, conforme disposto no Decreto Municipal 211/2013.
26.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor
beneficiário do registro preferência de execução dos serviços em igualdade de condições.
26.13.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura,
excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
26.14. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no
Decreto Municipal nº 211/2013, de 01/03/2013.
26.15. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
26.16. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o novo
preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pela Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida/BA para negociação do valor registrado em Ata.
26.17. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura Municipal poderá convocar outro
licitante, observada a ordem de classificação.
26.18. O fornecedor beneficiário poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
26.19. O cancelamento ocorrerá, a pedido, quando:
a) o fornecedor beneficiário comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos
insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes da Autorização de
Serviço.
26.20. O cancelamento ocorrerá, por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) o fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos
praticados no mercado;
b) o fornecedor beneficiário deixar de cumprir qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;
c) houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços
e) fornecedor beneficiário não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido, o termo contratual
decorrente da Ata de Registro de Preços.
26.21. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida/BA
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao fornecedor beneficiário e aos demais
fornecedores sobre a nova ordem de registro.
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26.22. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo
de sua vigência.
XXVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
27.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o fornecedor, durante a validade da Ata de Registro de Preços,
será convocado para assinatura do contrato, cuja minuta corresponde ao Anexo VII, dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
27.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo fornecedor em sua
proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste edital.
27.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado
pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.
27.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o fornecedor mantém as condições de habilitação.
27.5. Quando o fornecedor convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, será convocado
outro fornecedor para assinar o contrato, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de
habilitação, obedecida a ordem de classificação.
XXVIII - DAS SANÇÕES
28.1. O licitante ou fornecedor será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o Município e será excluído
do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até
30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
a)

não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;

b)

não assinar a Ata de Registro de Preço, quando convocada;

c)

deixar de entregar documentação exigida neste Edital;

d)

apresentar documentação falsa;

e)

ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

f)

não mantiver a proposta;

g)

falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão;

h)

comportar-se de modo inidôneo;

i)

fizer declaração falsa;

j)

cometer fraude fiscal.

28.2. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
28.3. A licitante e a adjudicatária estarão sujeitas à multa de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação
quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
XXIX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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29.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica,
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licitaalmeida2@gmail.com, até as 17h00 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
29.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas.
29.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
29.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados o Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitaalmeida2@gmail.com.
9.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no Diário Oficial do Município
para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame
acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XXX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
30.1. O Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
30.2. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços e à do contrato.
30.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
30.4. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
30.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
30.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados
como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregão.
30.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas
as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
30.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.
30.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal,
sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
XXXI - DOS ANEXOS
31.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II A – Modelo de Planilha de Proposta de Preços;
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Anexo II B – Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra;
Anexo III A – Quadro de Composição do BDI – Lote I;
Anexo III B – Quadro de Composição do BDI – Lote II;
Anexo IV A – Cronograma Físico Financeiro – Lote I;
Anexo IV B – Cronograma Físico Financeiro – Lote I;
Anexo V – Modelo de Declaração;
Anexo VI - Modelo de Procuração p/ Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento;
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços Anexo
VIII - Minuta do Contrato
XXXII - DO FORO
32.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de Conceição do
Almeida/BA, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
32.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial as Leis
Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006.

Conceição do Almeida - BA, 17 de março de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1 O objeto da licitação é a formação de registro de preço para a contratação de empresa especializada em engenharia
para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial, manutenção de logradouros públicos, manutenção de
praças e canteiros públicos do Município de Conceição do Almeida/BA e suas unidades administrativas, com
fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe ORSE.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 Em vista da demanda crescente de serviços e atividades do município de Conceição do Almeida/BA, considerando
que muitas demandas relacionam-se com serviços de especialidade e/ou porte incompatível com os recursos disponíveis
para o município, há a necessidade da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia que possa
serviços de manutenção predial, manutenção de logradouros públicos, manutenção de Praças e Canteiros públicos do
município de Conceição do Almeida/BA e suas unidades administrativas.
2.2 Em virtude da natureza dos diversos serviços de engenharia, de suas especificidades, e muitas vezes da
interdependência de serviços diversos para atendimento de um único serviço de reparo e manutenção, não seria possível
descrever com exatidão todos os serviços que poderiam ser demandas no período de um ano de contratação, justificando
assim a necessidade de abarcar todos os serviços presentes nas planilhas de serviços e insumos do sistema SINAPI e
ORSE.
2.3 Consideramos também urgente este tipo de contratação, pois com o passar do tempo, o envelhecimento das
edificações, a existência de patologias já identificadas, mas que não puderam ser sanadas anteriormente, e a
aproximação do período chuvoso no recôncavo, há um grande risco de deterioração de áreas pontuais em algumas
edificações, aumentando o custo de recuperação futura e prejudicando em demasiado as atividades que se desenvolvem
nestes locais.
2.4 Diante do exposto resta justificado e comprovado que as aquisições, na forma como estão propostas, são justas e
necessárias.
3. METODOLOGIA
3.1. A presente licitação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, tipo
Sistema de Registro de Preços - SRP, observado os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 7.892, de
23 de janeiro de 2013.
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3.2. Em razão das características do serviço objeto desta licitação, a necessidade de contratações frequentes e ainda,
em virtude de que por sua natureza não é possível definir previamente os itens e quantitativos a serem demandados
pela Unidade, optou-se pela utilização da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil – SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE como referência de serviços, materiais e preços, por se tratar
de instrumento que é indicado pelo Decreto nº 7.983 de 8 de abril 2013 e que estabelece regras e critérios para
elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orçamentos do município (recursos próprios – Fonte 00 e vinculados a programas co-financiados por outras esferas de
governo). E como critério de julgamento, será adotado o menor preço aferido pela oferta de maior percentual de desconto
sobre esta tabela.
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1. A classificação das propostas será pelo critério de “MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO” ofertado sobre as
tabelas do SINAPI e ORSE aplicadas ao Estado da Bahia e Sergipe respectivamente, admitindo-se, no máximo 02 (duas)
casas decimais.
4.2. Será adotado um BDI referencial da obra/serviço de acordo com o modelo matemático simplificado proposto no
Anexo III-A.
4.3. A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e o detalhamento do BDI para a Unidade,
conforme anexo III.
5. EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviços – OS, emitida pelas unidades
solicitantes do município de Conceição do Almeida/BA, sempre e quando houver necessidade de realização dos serviços
contratados.
5.2 Os serviços serão realizados em estrita obediência às especificações descritas nas planilhas de referência de
serviços e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI e Orçamento de
Obras de Sergipe-ORSE, e devem obedecer aos padrões de segurança e legislações vigentes.
5.3 O prazo para execução dos serviços contratados, será identificado em cada ordem de serviço, sempre de acordo
com as necessidades do município e previa concordância com a Empresa; estritamente de acordo com as especificações
deste documento, responsabilizando-se pelo refazimento total ou parcial, na hipótese de se constatar falhas na execução
do serviço ou esta estiver em desacordo com as especificações acordadas.
5.4 Os serviços serão prestados em todos os prédios, praças, canteiros públicos e unidades administrativas municipais
localizada na cidade de Conceição do Almeida/BA, no Estado da Bahia.
5.5 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a Nota de Empenho e/ou realizar o
serviço, serão convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitando-se as condições de
fornecimento e as negociações para redução dos valores, aplicando-se as penalidades previstas.
5.6 Havendo qualquer divergência entre os quantitativos e especificações cadastrados na Nota Fiscal e àqueles
registrados na Instituição, a Nota Fiscal não será liquidada até que o estabelecimento comprove que a Nota foi expedida
corretamente, ou retifique o documento fiscal.
5.7 Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço executado.
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5.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
6. DA SUBCONTRATAÇÃO
6.1 A subcontratação do objeto licitado deverá obedecer aos limites estabelecidos pela Lei 8666/93 e Lei 147/2014, e
deverá ter anuência prévia da fiscalização.
7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
7.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 O interregno da Ata de Registro de Preços deve ser de 12 (doze) meses, vigendo a partir do momento de sua efetiva
assinatura.
9. QUANTITATIVO DA CONTRATAÇÃO E VALOR ESTIMADO
9.1. Pela natureza do objeto, a estimativa de quantidade e valor global do município foi feita pela Secretaria de Obras,
Serviços Públicos e Planejamento da cidade – SEMOP, tendo considerado previsão de serviços a serem eventualmente
contratados.
9.2. O valor global estimado, considerando os 12 meses de vigência da Ata de Registro de Preço é R$ 1.000.000,00
(Um milhão de reais), para cada lote.
10. PROPOSTA
10.1. As licitantes deverão apresentar proposta para o item, conforme o quadro a seguir e modelo constante do Anexo
do Edital.
10.1.1. Serão desclassificadas as propostas com percentual de desconto menor ou igual a zero.
10.2. Todos os materiais empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou
superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econômica, devendo ser
submetidos, sempre que solicitado pelo fiscal da Ata de Registro de Preços, amostras à aprovação da FISCALIZAÇÃO
antes do seu emprego e os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas ABNT de referência.
10.3. Juntamente com a Proposta de Preço, a licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e o
detalhamento do BDI para Administração, conforme Anexo III e III – A.
10.3.1. Os encargos sociais da Administração e do BDI são os máximos aceitáveis (vide Anexo III e III – A).
10.3.2. No caso dos encargos sociais da licitante vencedora forem menores do que os da Administração, nova Tabela
SINAPI e ORSE de serviços e insumos com os encargos sociais da licitante vencedora deverá ser gerada e anexada ao
processo, quando da contratação dos serviços.
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11. HABILITAÇÃO
A habilitação dos participantes a ser prevista no edital deverá estar restrita aos documentos relacionados nos artigos 27
a 31 da Lei 8.666/1993 e na Instrução Normativa SEGES/MP nº. 05, de 26 de maio de 2017.
12. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Na elaboração da Ordem de Serviço - OS, para fins de aprovação, a Contratante deverá adotar a discriminação da
Tabela SINAPI aplicada ao Estado da Bahia e ORSE aplicada ao Estado de Sergipe, em vigência no mês da emissão e
assinatura da Ordem de Compra e Serviço.
12.2. Os principais tipos de demandas de serviços e insumos são exemplificados/apontados na listagem a seguir:
a.

Serviços de sondagens que atendem à fase de serviços preliminares por vezes necessários para identificação

de patologias, e que não possam ser atendidos pelo serviço de pronto atendimento e manutenção programada;
b.

Serviços de desentupimentos e ajustes hidráulicos que atendem às intervenções menores nos prédios que não

possuem pronto atendimento e que demandem emergência fora do período de atendimento pelo serviço de vistoria e
manutenção programada;
c.

Serviços de adequações hidráulicas – demolições/retiradas e instalações que atendem às demandas de

adequações e reparos nas instalações hidrossanitárias emergenciais ou fora do escopo do serviço de vistoria e
manutenção programada;
d.

Serviços de revestimentos que atendem às demandas de reparos e adequações compreendendo revestimentos

de parede, piso e forro, e que não possam ser atendidas pelo serviço de pronto atendimento e manutenção programada;
e.

Serviços de pintura que atendem às demandas de reparos e adequações compreendendo pintura de parede,

piso, forro, grades e esquadrias, e que não possam ser atendidas pelo serviço de pronto atendimento e manutenção
programada;
f.

Serviços de portas, janelas e armários que atendem às demandas de reparos e adequações compreendendo

retirada, recolocação, reparos, reformas, fornecimento e instalação de esquadrias, e que não possam ser atendidas pelo
serviço de pronto atendimento e manutenção programada;
g.

Serviços de paredes, divisórias e impermeabilização que atendem às demandas de reparos e adequações

compreendendo demolição, retirada, recolocação, reparos, recuperação, recomposição de fissuras, fornecimento e
instalação de paredes e divisórias, além de recuperação e execução de impermeabilizações diversas para vedação dos
ambientes, e que não possam ser atendidas pelo serviço de pronto atendimento e manutenção programada;
h.

Serviços de cobertura que atendem às demandas de reparos e adequações compreendendo demolição, retirada,

recolocação, reparos, recuperação, fornecimento e instalação de elementos que compõem a cobertura dos imóveis,
incluindo impermeabilizações e calhas, e que não possam ser atendidas pelo serviço de pronto atendimento e
manutenção programada;
i.

Serviços em estacionamentos, limpeza e equipamentos auxiliares que atendem às demandas de pequenos

reparos e adequações na infraestrutura externa de praças e canteiros compreendendo demolição, retirada, recolocação,
reparos, recuperação, limpeza, fornecimento e instalação de elementos que compõem áreas de estacionamento,
passeios, praças, canteiros e demais áreas de convivência externa e que não possam ser atendidas pelo serviço de
pronto atendimento e manutenção programada;
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j.

Serviços de revestimentos especiais que atendem às demandas de pequenos reparos, recomposição de

fissuras, e adequações em revestimentos especiais para pisos e paredes, e que não possam ser atendidas pelo serviço
de pronto atendimento e manutenção programada;
k.

Serviços de adequações elétricas – retiradas/remoções/relocações que atendem às demandas de adequações

e reparos nas instalações elétricas, compreendendo retiradas e relocações de instalações elétricas e lógica,
emergenciais ou fora do escopo do serviço de vistoria e manutenção programada;
l.

Serviços de iluminação que atendem às demandas de reparos e adequações em luminárias e assessórios, e

que não possam ser atendidas pelo serviço de pronto atendimento e manutenção programada;
m.

Serviços de instalação elétrica geral que atendem às demandas de reparos e adequações em instalações

elétricas de baixa tensão;
n.

Serviços de pavimentação de logradouros Públicos que atendem às demandas de pequenos reparos e

adequações em pavimentação em paralelepípedo, retirada e reassentamento de paralelepípedos, remoção e
substituição de meio-fio, recuperação de passeios em concreto e que não possam ser atendidas pelo serviço de pronto
atendimento e manutenção programada;
13. GARANTIA DOS SERVIÇOS
13.1. Os serviços prestados devem possuir GARANTIA MÍNIMA de 12 (doze) meses, contados a partir da data de ateste
de recebimento do serviço.
14. VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS QUE SE APRESENTEM SOB A FORMA DE CONSÓRCIO.
14.1 A vedação se justifica pelo fato de que a formação de consórcio é mais conveniente e oportuna nas licitações de
alta complexidade e relevante vulto, em que se torne viável para as empresas a se consorciarem a soma de capacidade
técnica e financeira, visando a execução do objeto.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do serviço, por servidor especialmente designado pela
Administração, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos quantitativo e qualitativo.
15.2 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no serviço executado, fixando prazo para
a sua correção.
15.3 Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA em até 30 (trinta dias), após o ateste definitivo
da execução do serviço.
15.4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, quando for
o caso.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1 Realizar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste documento, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente.
16.2 Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de
trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens
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e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição
de empregadora.
16.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos serviços prestados,
originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
16.4 Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação.
16.5 Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos
de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem
prévia autorização da Contratante.
16.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
16.7 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com
os Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
16.8 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para
a execução dos serviços.
16.9 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais de toda a mão de obra oferecida para atuar nas
instalações do órgão.
16.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da a administração.
16.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
16.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
16.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1 A empresa contratada, após a realização do serviço, apresentará ao gestor/fiscal do contrato a nota fiscal, a qual
será encaminhada para pagamento após o recebimento, aceite definitivo e ateste do fiscal do contrato.
17.2 Após ateste do fiscal do contrato, o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias.
17.3 Os serviços e/ou materiais serão pagos de acordo com os valores constantes da tabela SINAPI – Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil estabelecida para o estado da BAHIA e ORSE Orçamento de Obras
de Sergipe, no mês de “Emissão da Ordem de Serviço”, com a incidência do desconto ofertado pela Licitante, acrescidos
do BDI demonstrado no anexo.
OBS: Nos pagamentos dos serviços e materiais estão incluídos os encargos sociais (de acordo com o SINAPI e ORSE)
e impostos (incluídos no BDI).
18. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
18.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
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18.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
18.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
18.1.3 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
18.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
18.3.1 Por razão de interesse público; ou.
18.3.2 A pedido do fornecedor.
19. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
19.1 O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade na execução dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por
um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
19.2 A fiscalização será exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL/GESTOR,
devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de
tudo à CONTRATADA.
19.3 A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo
perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações).
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
que:
20.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
20.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. fraudar na execução do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
20.1.5. cometer fraude fiscal;
20.1.6. não mantiver a proposta.
20.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
CONTRATANTE;
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20.2.2 Multa moratória de 0,50% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 20 (vinte) dias;
20.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional à obrigação inadimplida;
20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois
anos;
20.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos;
20.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
20.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
20.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
20.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
20.5 As penalidades aqui previstas poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o atraso na execução do serviço
for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.
20.6 Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro Nacional, através de Guia de
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo a Administração da municipal
de Conceição do Almeida/BA reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda cobrálas judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
20.7 As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes
que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, e não aceitarem fornecer os materiais.
20.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
21.1 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis para a correção dos
danos que vierem a ser causados caso ocorra passivo ambiental em decorrência da execução de suas atividades.
21.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação
aos seus similares.
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21.3 Que os materiais utilizados na execução dos serviços sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.
21.4. Que os materiais utilizados na execução dos serviços não contenham substâncias perigosas e/ou carcinogênicas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).
21.5. Que os materiais utilizados na execução dos serviços sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 12.6. e que os bens estejam de acordo no
todo conforme a Norma Técnica 9050/2004 ABNT.
21.6 Fica o futuro contratado obrigado a implantar a logística reversa, do item lâmpadas, devendo fazer o recolhimento
das lâmpadas inservíveis, logo após a troca das mesmas.

_________________________________
Sandro Souza Uzeda Luna
Secretário Municipal da Infraestrutura, Transportes e
Serviços Públicos

_________________________________
Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
ANEXO II A
PROPOSTA DE PREÇO
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada, para a execução dos serviços
do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, conforme especificação constante do
Termo de Referência deste Edital.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CELULAR: ()
AGÊNCIA Nº.:

E-MAIL:
CONTA CORRENTE Nº:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME:
RG Nº.:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO
Tabela
(Serviços e
Insumos)
SINAPI de
Referência

Tabela
(Serviços e
Insumos)
SICRO de
Referência

Tabela
(Serviços e
Insumos) SBC
de Referência

LOTE

Descrição

1

Formação de registro de preço para a contratação de
empresa especializada em engenharia para, sob
demanda, prestar serviços de Manutenção de Prédios
Públicos, bem como escolas, unidades de saúde,
galpões, quadras poliesportivas, ou qualquer
edificação que tenha características semelhantes, da
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida e
suas unidades administrativas, com fornecimento de
peças, materiais e mão de obra, na forma
estabelecida nas planilhas de serviços e insumos
diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI,
Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO,
e Sistemas e Consultoria de Custos - SBC
R$
ESTIMADO
ÓRGÃO
CIDADE
PARA 12
MESES
Prefeitura
Conceição do
R$
Municipal
Almeida – BA
1.000.000,00

BAHIA

Descrição

Tabela
(Serviços e
Insumos)
SINAPI de
Referência

Tabela
(Serviços e
Insumos)
SICRO de
Referência

Tabela
(Serviços e
Insumos) SBC
de Referência

Formação de registro de preço para a contratação de
empresa especializada em engenharia para, sob

BAHIA

BAHIA

BAHIA

LOTE

BAHIA

BAHIA

Valor Total
Estimado
(R$)

R$
1.000.000,00

Percentual
de Desconto
Sobre a
Tabela

SINAPI/
SICRO/
SBC

_________%

Valor Total
Estimado
(R$)

Percentual
de Desconto
Sobre a
Tabela

R$
1.000.000,00

SINAPI/
SICRO/
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demanda, prestar serviços de Manutenção de
logradouros
públicos,
bem
como
Praças,
Pavimentações e Canteiros públicos, da Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida e suas unidades
administrativas, com fornecimento de peças,
materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas
planilhas de serviços e insumos diversos descritos no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SINAPI, Sistema de Custos
Referenciais de Obras – SICRO, e Sistemas e
Consultoria de Custos - SBC
R$
ESTIMADO
ÓRGÃO
CIDADE
PARA 12
MESES
Prefeitura
Municipal

Conceição do
Almeida – BA

SBC

_________%

R$
1.000.000,00

2. Local de execução: (preencher)
Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste
edital como aceitos.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem
parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros,
taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude
de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

(Local)............................., de 2021.

(Assinatura do representante legal e carimbo)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
ANEXO II B
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BAHIA
COM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

HORISTA

MENSALISTA

%

HORISTA

%

%

MENSALISTA

%

GRUPO A
A1

INSS

0,00

0,00

20,00

20,00

A2

SESI

1,50

1,50

1,50

1,50

A3

SENAI

1,00

1,00

1,00

1,00

A4

INCRA

0,20

0,20

0,20

0,20

A5

SEBRAE

0,60

0,60

0,60

0,60

A6

SALÁRIO EDUCAÇÃO
SECURO CONTRA ACIDENTES DE
TRABALHO

2,50

2,50

2,50

2,50

3,00

3,00

3,00

A7

3,00

A8

FGTS

8,00

8,00

8,00

8,00

A9
A

SECONCI
TOTAL

0,00
16,80

0,00
16,80

0,00
36,80

0,00
36,80

GRUPO B
B1
B2

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

17,97

FERIADOS

3,97

NÃO
INCIDE
NÃO
INCIDE

17,97
3,97

NÃO
INCIDE
NÃO
INCIDE

B3

AUXÍLIO-ENFERMIDADE

0,90

0,69

0,90

0,69

B4

DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO

10,84

8,33

10,84

8,33

B5

LICENÇA PATERNIDADE

0,07

0,06

0,07

0,06

B6

FALTAS JUSTIFICADAS

0,72

0,72

B7

DIAS DE CHUVAS

2,01

0,56
NÃO

0,56
NÃO

INCIDE

2,01

INCIDE

B8

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

0,11

0,09

0,11

0,09

B9

FÉRIAS GOZADAS

8,26

6,35

8,26

6,35

B10
B

SALÁRIO MATERNIDADE
TOTAL

0,03
44,88

0,02
16,11

0,03
44,88

0,02
16,11

C1

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

5,00

3,84

5,00

3,84

C2

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

0,12

0,09

0,12

0,09

C3

FÉRIAS INDENIZADAS

5,05

3,88

5,05

3,88

C4
C5
C

DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CUASA
INDENIZAÇÃO ADICIONAL
TOTAL

3,81
0,42
14,40

2,93
0,32
11,06

3,81
0,42
14,40

2,93
0,32
11,06

GRUPO C
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D1
D2
D

GRUPO D
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO
B
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
TOTAL
TTOTAL ( A+B+C+D)

7,54

2,71

16,52

5,93

0,42

0,32

0,44

0,34

7,96

3,03

16,96

6,27

84,04

47,00

113,04

70,24

TABELA SINAPI COM VIGÊNCIA NA BAHIA – VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

Local)............................., de 2021.

(Assinatura do representante legal e carimbo)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
ANEXO III A
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
03 –LOCALIDADE:

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

02 – DESCRIÇÃO:

LOTE I: Formação de registro de preço para a contratação de
empresa especializada em engenharia para, sob demanda,
prestar serviços de Manutenção de Prédios Públicos.
04 –DATA:

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
Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO
Não

ITENS
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

SIGLAS
AC
SG
R
DF
L
CP
ISS

% ADOTADO
3,00%
0,80%
1,27%
1,23%
6,19%
3,65%
2,50%

CPRB

0,00%

BDI PAD

20,35%

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

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021

Local

Data
Responsável Técnico
Nome: Gabriel Coelho Andrade
Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-BA 051865452-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
ANEXO III B
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA
03 –LOCALIDADE:

LOTE II: Formação de registro de preço para a contratação
de empresa especializada em engenharia para, sob
demanda, prestar serviços de Manutenção de logradouros
públicos, bem como Praças, Pavimentações e Canteiros
públicos.
04 –DATA:

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

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
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias
e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
ITENS
Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

DESONERAÇÃO
Não
SIGLAS
AC
SG
R
DF
L
CP
ISS

% ADOTADO
3,80%
0,32%
0,50%
1,02%
6,64%
3,65%
2,50%

CPRB

0,00%

BDI PAD

20,09%

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

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021

Local

Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Coelho Andrade
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051865452-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
ANEXO IV A
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA

02 – DESCRIÇÃO:
LOTE I: Formação de registro de preço para a contratação de empresa especializada em engenharia para, sob
demanda, prestar serviços de Manutenção de Prédios Públicos

03 –LOCALIDADE:
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

04 –DATA:
01/02/2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Total Por
Etapa

Item

Descrição

1

LOTE I: Formação de registro de preço
para
a
contratação
de
empresa
especializada em engenharia para, sob
demanda, prestar serviços de Manutenção
de Prédios Públicos

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

100,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Porcentagem

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Custo

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Porcentagem Acumulado

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Custo Acumulado

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

10º MÊS

11º MÊS

Total Por
Etapa

Item

Descrição

1

LOTE I: Formação de registro de preço
para
a
contratação
de
empresa
especializada em engenharia para, sob
demanda, prestar serviços de Manutenção
de Prédios Públicos

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

12º MÊS

100,00%

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Porcentagem

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Custo

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Porcentagem Acumulado

70,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Custo Acumulado

700.000,00

800.000,00

850.000,00

900.000,00

950.000,00

1.000.000,00
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CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021

Local

Data

Responsável Técnico
Nome:

Gabriel Coelho Andrade

Título:

Engenheiro Civil

CREA/CAU:

CREA-BA 051865452-4

03 –LOCALIDADE:
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

04 –DATA:
01/02/2021

ANEXO IV B
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01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA

02 – DESCRIÇÃO:

03 –LOCALIDADE:
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

04 –DATA:
01/02/2021

LOTE II: Formação de registro de preço para a contratação de empresa especializada em engenharia para, sob demanda,
prestar serviços de Manutenção de logradouros públicos, bem como Praças, Pavimentações e Canteiros públicos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Total Por
Etapa

Item

Descrição

1

LOTE II: Formação de registro de preço para a
contratação de empresa especializada em engenharia
para, sob demanda, prestar serviços de Manutenção de
logradouros
públicos,
bem
como
Praças,
Pavimentações e Canteiros públicos
Porcentagem
Custo

100,00%
1.000.000,00
10,00%
100.000,00
10,00%

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

100.000,00
Total Por
Etapa

Item

Descrição

1

LOTE II: Formação de registro de preço para a
contratação de empresa especializada em engenharia
para, sob demanda, prestar serviços de Manutenção de
logradouros
públicos,
bem
como
Praças,
Pavimentações e Canteiros públicos
Porcentagem
Custo

100,00%

1.000.000,00
10,00%

Porcentagem Acumulado

100.000,00
70,00%

Custo Acumulado

700.000,00

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

10,00%
100.000,00

10,00%
100.000,00

10,00%
100.000,00

10,00%
100.000,00

6º MÊS
10,00%
100.000,00
10,00%
100.000,00

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

10,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

800.000,00

850.000,00

900.000,00

950.000,00

1.000.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021

Local

Data

Responsável Técnico
Nome:

Gabriel Coelho Andrade

Título:

Engenheiro Civil

CREA/CAU
:

CREA-BA 051865452-4
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ANEXO V

DECLARAÇÃO

Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP

Prezados Senhor,

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 ( )

 Que a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP, 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 do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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

34

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

Sexta-feira
26 de março de 2021
Ano V • Edição Nº 2527

-39Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

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



Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº

002/2021 SRP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP, 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 do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP, quanto a participar ou não da referida
licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP,

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP, antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;


Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 SRP,

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021SRP, 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 o PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2021 SRP.
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 VI
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
Ao Ilmº. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Presencial nº. 002/2021SRP

Prezados Senhor,

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 à Prefeitura Municipal de Conceição
do Almeida – Bahia, praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade
de Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP, 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 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

REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
Minuta da Ata de Registro de Preços nº. __/___

Processo Administrativo nº. 664/2020.
Validade: 12 (doze) meses.
Aos **** dias do mês de **** de ****, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA, com sede na Praça Dr.
Edgard Tupinamnbá, s/n, Centro, Centro, Conceição do Almeida/BA, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº ****,
neste ato representado por ADAILTON CAMPOS SOBRAL, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº
183/13; do Decreto nº046/2019; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais
correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 002/2021 SRP, conforme ato publicado em **/**/**** e homologada em **/**/****, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações
do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos
pela empresa ****, inscrita no CNPJ sob o nº ****, com sede na ****, CEP ****, no Município de ****, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). ****, portador(a) da Cédula de Identidade nº **** e CPF nº ****, cuja proposta foi
classificada em **º lugar no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em
engenharia para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial, manutenção de logradouros
públicos, manutenção de Praças e Canteiros públicos do município de Conceição do Almeida/BA e
suas unidades administrativas, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, na forma
estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, por um
período de 12 (doze) meses, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações
constantes no Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
TABELA
ITEM

TABELA(SERVIÇOS E
INSUMOS SINAPI DE
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

(SERVIÇOS E
INSUMOS ORSE
DE
REFERÊNCIA)

PERCENTUAL DE
DESCONTO
SOBRE A
TABELA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
INSUMOS PREVISTOS E DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI
E ORSI

1

R$ ESTIMADO
PARA 12 MESES

ÓRGÃO

CIDADE

MUNICÍPIO

CONC. DO ALMEIDA

BAHIA

SERGIPE

______%

R$
1.000.000,00

Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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

37

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

Sexta-feira
26 de março de 2021
Ano V • Edição Nº 2527

-42Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

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

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao
beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador da Ata será a Secretaria de Administração e Finanças, porém a execução dos
serviços serão acompanhados pelo Setor de Engenharia, que previamente apresentará a planilha dos serviços
a serem executados, e sobre a qual se aplicará o percentual de desconto.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:
a)

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos;

b)

Secretaria Municipal de Saúde;

c)

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

d)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

e)

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

f)

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto
Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013., e na Lei nº 8.666/93.
2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
2.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços.
2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
2.7. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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4.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº
8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.4. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
4.5. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplicação de penalidade;
4.6. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
classificação original do certame.
4.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a)

Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado

nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o
preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
b) Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
c)

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

4.8. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.9. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos
preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo
a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha
do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias.
Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados,
rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.10. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de
liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.11. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total
da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis
para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013..
4.12. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.13. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de
Preços aos órgãos participantes, se houver.
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CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 2002.
5.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a)

Por razões de interesse público;

b)

A pedido do fornecedor.

5.6. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante
(a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra (descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos
pertinentes do Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013..
6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03
(três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o
Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata
de Registro de Preços.
1.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela
Administração.
6.3. Previamente à formalização de cada contratação, Setor de Contratos realizará consulta da consulta da
regularidade fiscal e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional
de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa para identificar possível proibição de contratar
com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
6.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.6. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total licitado,
mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os requisitos constantes da Seção
“DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do Edital de licitação que deu origem à presente ata de
registro de preços.
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6.7. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA ATA
7.1.

A vigência da presente Ata é até de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos, podendo ser alterados na forma da Lei e do
Edital.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.1. Os serviços serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO”
do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.1.

O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
nº 8.666/93.
12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.

A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
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14.2. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência
e a proposta da empresa.
14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº.
211/2013, de 01/03/2013., da Lei Complementar nº 123/06 e da Lei Federal nº 8.666/93, subsidiariamente.
14.4. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Conceição do Almeida/BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Conceição do Almeida, XX de xxxxxxxxxxxxx de 2021.

Local (município e estado), ____ de ________ de _______.

MUN. DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito
Município

__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX
Fornecedor

__________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
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ANEXO VIII
CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICÍPIO DE
E

A

CONCEIÇÃO

EMPRESA

DO

ALMEIDA/BA,

........................................PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL,
MANUTENÇÃO

DE

LOGRADOUROS

PÚBLICOS,

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA E SUAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA-BA – 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 supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: Do outro lado a empresa XXXXXXXXXX, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº. XXXXXXXX

com sede na ______________________, neste ato representada por

___________________________, Cédula de Identidade nº_______, CPF nº. ________, podendo também ser
encontrada no endereço supracitado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Cláusula Prévia:

As partes firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº. 002/2021 SRP, homologado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, em ___/___/_____, Processo
Administrativo nº. 105/2021, sujeitando-se os contratantes a Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/06, Decreto Municipal nº. 211/2013, de
01/03/2013 E pelo Edital da licitação em referência, seus anexos, no que couber, e às seguintes cláusulas
contratuais abaixo descritas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção predial, manutenção de
logradouros públicos, manutenção de praças e canteiros públicos do município de Conceição do Almeida/BA e
suas unidades administrativas, com fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas
planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil-SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, por um período de 12 (doze) meses,
mediante Sistema de Registro de Preços.
Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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

43

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

Sexta-feira
26 de março de 2021
Ano V • Edição Nº 2527

-48Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia

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

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
bem como ao Termo de referência correlato, independentemente de qualquer transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento do Município, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: XXXXXXXX
Ação: XXXXXXX
Elemento de Despesa: XXXXXXXXX
Fonte: XXXXXX
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma
natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei nº 8.666/93, serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura.
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5.3. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada no Edital e neste termo
contratual, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de
aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
5.4. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
5.5.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo
de até 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão
do contrato.
5.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
5.7. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.
5.8. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
5.9. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pelo contratado.
5.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios
que lhes são inerentes.
5.12.

É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.13.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I =, Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela em atraso.
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
nº 8.666/93.
7.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
7.3. 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.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. O contratado obriga -se a:
8.2. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
8.3. O contratado obriga -se a:
8.4. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
8.5. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.6. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto deste contrato durante toda sua vigência,
em conformidade com as disposições do Edital, inclusive seus anexos e termos da proposta de preços, nos
termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los.
8.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciência à mesma, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
que verificar quando da execução do fornecimento e da garantia.
8.8. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos quantitativos contratados,
sempre nas mesmas condições estipuladas neste Contrato.
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8.9. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
CONTRATANTE, referentes à execução do objeto e ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste
instrumento.
8.10. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à alegação de ausência de fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
8.11. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias
para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis,
criminais ou trabalhistas que possam surgir em decorrência do evento danoso;
8.12. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente da
fiscalização exercida pelo CONTRATANTE;
8.13. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e
quaisquer outros que venham incidir sobre o seu pessoal, necessário à execução do objeto a ser fornecido.
8.14.

Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;

8.15.

Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE;

8.16.

Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços;

8.17. Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura,
comprovação de regularidade fiscal.
8.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.19. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto deste contrato durante toda sua vigência,
em conformidade com as disposições do Edital, inclusive seus anexos e termos da proposta de preços, nos
termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los.
8.20. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciência à mesma, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
que verificar quando da execução do fornecimento e da garantia.
8.21. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos quantitativos contratados,
sempre nas mesmas condições estipuladas neste Contrato.
8.22. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
CONTRATANTE, referentes à execução do objeto e ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste
instrumento.
8.23. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à alegação de ausência de fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
8.24. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias
para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis,
criminais ou trabalhistas que possam surgir em decorrência do evento danoso;
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8.25. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente da
fiscalização exercida pelo CONTRATANTE;
8.26. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e
quaisquer outros que venham incidir sobre o seu pessoal, necessário à execução do objeto a ser fornecido.
8.27.

Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;

8.28.

Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE;

8.29.

Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços;

8.30. Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura,
comprovação de regularidade fiscal.
PARÁGRAFO ÚNICO: 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.
9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
9.2.Advertência por escrito;
9.3.Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o
qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
9.4. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
9.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
9.7. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
9.8. Advertência por escrito;
9.10. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência,
até o limite de 30%;
9.11. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
9.12. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.13.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
9.14. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no
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Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa
em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
9.15. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:
9.16. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
9.17. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.18. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
9.19. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
9.20. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
9.21. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
9.22. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.2. A CONTRATADA é 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.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos, informações contidas no termo de referência do edital e ata de registro de preços.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial
do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da
Comarca de Conceição do Almeida/BA-BA.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Conceição do Almeida - Bahia, _______ de __________de 2021.

________________________________________
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito
CONTRATANTE

______________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

_____________________________________
TESTEMUNHA
CPF:

________________________________________
TESTEMUNHA
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
ERRATA - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
Processo Administrativo nº. 105/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL
ONDE SE LÊ:
I. Regência Legal
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123,
14/12/2006, Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
II. Órgãos Interessados
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Administração e
Finanças; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
Pregão Presencial no. 012/2020 SRP
727/2020
V. Tipo
VI. Forma de Fornecimento
Presencial
Conforme ordem de fornecimento.
VII. Critério de julgamento
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

VIII. Objeto

Constitui objeto desta licitação a seleção das melhores propostas de preço, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL,
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, com fornecimento de materiais e
mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, por um período de 12 (doze)
meses, mediante Sistema de Registro de Preços e conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I.

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 31/03/2021
Abertura em Seção Pública: Prevista para às 09:15 horas do dia 31/03/2021.
Local: Sala das Sessões – Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição
do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000
X. Dotações Orçamentárias:
A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo Orientação
do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha
obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de
Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
XI. Vigência
Prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, sujeito a renovação, nos termos
da Lei 8.666/93.
XIII. 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 pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, no
Departamento de Licitações situado no endereço supra citado, pelo Telefax (075) 3629 2161 ou pelo E-mail:
licitaalmeida2@gmail.com
XIV. Pregoeiro Oficial
Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
Errata - Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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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
ERRATA - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
Processo Administrativo nº. 105/2021
Tipo: PRESENCIAL / MENOR PREÇO GLOBAL
LEIA-SE:
I. Regência Legal
Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123,
14/12/2006, Decreto Municipal nº. 211/2013, de 01/03/2013.
II. Órgãos Interessados
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Administração e
Finanças; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
Pregão Presencial no. 002/2021 SRP
105/2021
V. Tipo
VI. Forma de Fornecimento
Presencial
Conforme ordem de fornecimento.
VII. Critério de julgamento
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

VIII. Objeto

Constitui objeto desta licitação a seleção das melhores propostas de preço, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL,
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, com fornecimento de materiais e
mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, por um período de 12 (doze)
meses, mediante Sistema de Registro de Preços e conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I.

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 31/03/2021
Abertura em Seção Pública: Prevista para às 09:15 horas do dia 31/03/2021.
Local: Sala das Sessões – Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição
do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000
X. Dotações Orçamentárias:
A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo Orientação
do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha
obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de
Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
XI. Vigência
Prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, sujeito a renovação, nos termos
da Lei 8.666/93.
XIII. 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 pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, no
Departamento de Licitações situado no endereço supra citado, pelo Telefax (075) 3629 2161 ou pelo E-mail:
licitaalmeida2@gmail.com
XIV. Pregoeiro Oficial
Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)
Errata - Edital Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP
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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RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021)

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 028/2021
Processo Administrativo n°. 049/2021
O Exmº. Sr. Adailton Campos Sobral, DD. Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
RATIFICA o parecer da Comissão Central e Permanente de Licitações, da Assessoria Jurídica, com
respaldo no Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, Decreto Federal nº. 9.412/2018, que opinou em regime
de Contratação Direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, a seguinte contratação:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA.
PROPONENTE: ROGÉRIO FERREIRA CAVALCANTE
CNPJ nº.: 10,175.272/0001-86
ENDEREÇO: 2a Travessa do Estado, 117, Galpão, Centro, na cidade de Cruz das Almas – Bahia, CEP
44.380-000.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Compra imediata.
VALOR: R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).
Conceição do Almeida – Bahia, 10 de fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – 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
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 028/2021
Processo Administrativo n°. 049/2021
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS.

ITEM

1.
1.1
1.2
1.3

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE
PASTA AZ
PAPEL OFICIO A4
PASTA SUSPENSA
VALOR TOTAL

UND

QUANT

UND
CX
UND

200
40
1000

PREÇOS
UNITÁRIO
TOTAL

R$ 18,60
R$ 238,00
R$ 3,96

R$ 3.720,00
R$ 9.520,00
R$ 3.960,00

R$ 17.200,00

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – 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
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RETIFICAÇÃO | AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021)

Estado da Bahia

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
(Retificação da Publicação ocorrida na Edição nº. 2520, pág. 2, de 17/03/2021)

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição Almeida - Bahia, no exercício das atribuições que lhe
confere o Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar no dia 31/03/2021, às 09:00h (horário de Brasília), 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, julgamento e classificação das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação na Modalidade
Pregão Presencial nº. 002/2021 SRP, utilizando como critério de julgamento o MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO, tendo como objeto de licitação o seguinte:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA,
PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS,
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA E
SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, com fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabelecida
nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, por um período de 12 (doze) meses,
mediante Sistema de Registro de Preços e conforme especificações constantes no edital e respectivo Termo de
Referência.
Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no Departamento de
Licitações, situado no Paço Municipal até o dia 30/03/2021, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo endereço eletrônico
licitaalmeida2@gmail.com .
Conceição do Almeida – Bahia, 26 de março de 2021.

Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro Oficial
(Decreto Municipal nº. 001/2021, de 14/01/2021)

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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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2021)

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 039/2021
Processo Administrativo nº. 061/2021

O Exmº. Sr. Adailton Campos Sobral, DD. Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
RATIFICA o parecer da Assessoria Jurídica, com respaldo no Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93 e suas
alterações, que opinou em regime de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a seguinte contratação:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA
MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA MARCA VOLVO, JUNTO A FORNECEDOR EXCLUSIVO NO
ESTADO DA BAHIA.
PROPONENTE: GOTEMBURGO VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 02.233.622/0001-95, V
Centro, nº. 00375A, Cia Sul, na cidade de Simões Filho - BA, CEP 43.700-000.
VALOR DA AQUISIÇÃO: R$ 40.559,00 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), que será
paga mediante apresentação de nota fiscal.
Conceição do Almeida – Bahia, 05 de fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Adailton Campos Sobral
Prefeito

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – 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
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 039/2021
Processo Administrativo nº. 061/2021
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS.
ITEM

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

ESPECIFICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ECESSÓRIOS
JOGO DE VEDAÇÃO - VOE17464220
ELEMENTO DE FILTRO - VOE 17418113
CALCO DE AJUSTE - VOE11037588
CALCO DE AJUSTE - VOE11037589
ROLAMENTO - VOE184727
ROLAMENTO DE ROLOS - VOE15000734
ANEL DE FIXAÇÃO VOE 17228158
JOGO DISCO VOE15140075
ROLAMENTO DE ROLOS - VOE15000733
PLACA DE PRESSÃO VOE17243854
RETENTOR VOE4871337
MANCAL - VOE11714673
ROLAMENTO DE ROLOS - VOE15142445
ANEL DE FIXAÇÃO - VOE17245818
MANCAL - VOE11714875
MANCAL - VOE11714676
ROLAMENTO DE ROLOS - VOE15000736
ANEL DE FIXAÇÃO - VOE17228152
MANCAL - VOE11714673
ROLAMENTO DE ROLOS - VOE15000734
MANCAL - VOE11714673
ROLAMENTO DE ROLOS - VOE15142445
ANEL DE FIXAÇÃO - VOE17245818
ROLAMENTO DE ROLOS - VOE15000733
PARAFUSO ALEN - VOE984934
TEMPERATURE SENSOR - VOE1149486
SENSOR DE INDUÇÃO - VOE15090274
FILTRO DE AR - VOE11172907
OLEO DE TRANSISSÃO - VOE15142868
DISTRIBUIDOR DE OLEO - VOE17211621
FILTRO DE OLEO - VOE17457469
OLEO PARA MOTOR 20L - VOE11915157
OLEO PARA MOTOR 4L - VOE11915341

UND

QUANT

JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

01
01
05
05
03
01
02
02
01
02
02
02
02
01
01
01
01
02
01
01
02
01
02
01
01
01
02
02
03
01
01
01
01

PREÇOS
UNITÁRIO
TOTAL

VALOR TOTAL

7.000,00
440,00
80,00
72,00
540,00
800,00
235,00
1.100,00
680,00
1.300,00
900,00
450,00
900,00
30,00
900,00
440,00
1.300,00
280,00
440,00
900,00
440,00
900,00
32,00
630,00
15,00
290,00
2.000,00
140,00
750,00
5.000,00
100,00
450,00
60,00

7.000,00
440,00
400,00
360,00
1.620,00
800,00
470,00
2.200,00
680,00
2.600,00
1.800,00
900,000
1.800,00
30,00
900,00
440,00
1.300,00
560,00
440,00
900,00
880,00
900,00
64,00
630,00
15,00
290,00
4.000,00
280,00
2.250,00
5.000,00
100,00
450,00
60,00

R$ 40.559,00

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO | TERMO ADITIVO (CONTRATO Nº 188/2019)

Estado da Bahia

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

Departamento de Licitações e Contratos
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Nº. 188/2019
(Correção da publicação ocorrida na edição nº. 2519, págs. 17 e 18, de 16/03/2021)

TERCEIRO TERMO ADITIVO (UNILATERAL) AO CONTRATO
Nº. 188/2019 QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, JUNTO A
EMPRESA PROJEC ENGENHARIA LTDA.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
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, residente e domiciliado nesta cidade, podendo também ser
encontrado no endereço supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: Do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a empresa PROJECC ENGENHARIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.969.858/0001-10, com sede na rua José Pereira Mascarenhas, nº 635,
Sala 02, Bairro Santa Mônica, na cidade de Feira de Santana – Bahia, CEP 44.077-470 04.969.858/0001-10, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – MOTIVO/OBJETO: O presente Termo Aditivo motiva-se por necessidade da realização de:
I – Supressões nos quantitativos, referente a serviços executados não previstos anteriormente, na ordem de aproximadamente
14,08% (quatorze vírgula zero oito por cento) ao valor originalmente contratado (R$ 448.762,00), no importe de R$ 63.164,11
(sessenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e onze centavos);
II – Acréscimos nos quantitativos, referente a serviços executados não previstos anteriormente, na ordem de aproximadamente
14,34% (quatorze vírgula trinta e quatro por cento) ao valor originalmente contratado (R$ 448.762,00), no importe de R$ 64.358,77
(sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos);
II – Feito o ajuste acima, saldo contratual foi reprogramado para o importe de R$ 488.239,97 (quatrocentos e oitenta e oito mil,
duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), que será empenhado na dotação orçamentária respectiva.
PARÁGRAFO ÚNICO: O presente termo é procedente do Contrato nº. 188/2019, como resultado do Processo Licitatório
Tomada de Preços nº. 03/2019, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM
VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO MASTIQUE, SITUADA NA LOCALIDADE DE COMÉRCIO DE
JAGUARIPE, SEGUNDO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO PAC 205707/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas e deduções com o presente termo correrão à
conta da mesma dotação orçamentária em que se encontra empenhado o contrato original, a saber:
Unid. Orçamento: 02.004.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
Ativ./Projeto: 27.812.005.1013 CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento: 4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações – Fontes: 00 e 24.
CLÁUSULA TERCEIRA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93, consubstanciando a Parágrafo
Segundo da Cláusula Décima do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento, exceto os
aditamentos de prorrogação de prazos.
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: Incumbirá ao CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo no
Diário Oficial do Município, conforme dispõe o art. 61 da Lei 8.666/93.
Terceiro Termo Aditivo (Unilateral) ao contrato nº. 188/2019
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Estado da Bahia

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

Departamento de Licitações e Contratos
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Conceição do Almeida – Bahia, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente termo, em detrimento a qualquer outra, por mais privilegiada que seja ou se torne.
O presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.
Conceição do Almeida – Bahia, 04 de fevereiro de 2021.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito Municipal
CONTRATANTE

________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________

________________________________________
TESTEMUNHA
CPF: ____________________________________
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021)

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 017/2021
Processo Administrativo n°. 069/2021

O Exmº. Sr. Adailton Campos Sobral, DD. Prefeito Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
RATIFICA o parecer da Assessoria Jurídica, com respaldo no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas
alterações, Decreto Federal nº. 9.412/2018 e Decreto Municipal nº. 098/2018, de 15/08/2018, que
opinou em regime de Contratação Direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, a seguinte aquisição:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADAS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO
AMBULÂNCIA MASTER 16V, PLACA PLA 7028, ADQUIRIDA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA.
PROPONENTE: NOVA BAHIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ nº.: 20.863.954/0001-35
ENDEREÇO: Avenida Luís Viana Filho, nº.417, Loja, Paralela, no Município de Salvador – BA, CEP
41.730-101.
VALOR: R$ 11.555,31 (onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Conceição do Almeida – Bahia, 01 de fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 017/2021
Processo Administrativo n°. 069/2021

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ESPECIFICAÇÕES

UND

QUANT

SERVIÇO MECÂNICO
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
FILTRO DE COMBUSTÍVEL MASTER
FILTRO DE ENTRADA DE ARP/MOTOR
KIT CORREIA TRANSMISSÃO
BAGUEBETA CHEITE
ARRUELA DE COBRE
POLIA DE EIXO VIVABREQUIM
FILTRO DE AR CONDICIONADOÓLEO
ÓLEO MOTRIX 5W30 ACEA
BATENTE DE BORRACHA DO AMORTECEDOR
JOGO
DE
JUNTAS
DE
BORRACHA
VULCANIZADA
TUBO DE ALINHAMENTO DE COMBUSTÍVEL
COXIM ANTIVIBRAÇÃO E FIXAÇÃO DO MOTOR
MÓDULO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO

UND

UND

01
01
01
01
01
01
01
01
09
02

UND

01

UND

01
01
01

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

UND
UND

PREÇOS
UNITÁRIO

TOTAL

R$ 5.580,00
R$
43,21
R$
93,72
R$
97,81
R$ 379,54
R$ 191,01
R$
3,89
R$1.070,49
R$
93,72
R$
36,63
R$
60,21

R$ 5.580,00
R$
43,21
R$
93,72
R$
97,81
R$ 379,54
R$ 191,01
R$
3,89
R$ 1.070,49
R$
93,72
R$ 329,67
R$ 120,42

R$
70,52
R$ 332,65
R$ 447,56
R$2.701,10

R$
70,52
R$ 332,65
R$ 447,56
R$ 2.701,10

VALOR TOTAL

R$ 11.555,31
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