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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com
fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra revitalização da ponte
de Tabuleiro dos Crentes no município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no
Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ Nº
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Sócio Administrador/Procurador:
Pessoa para Contato:
RG:
CPF:
Obtivemos, através do endereço eletrônico https://www.elisiomedrado.ba.gov.br, no Link
Acesso à Informação - Licitações e Contratos – Íntegra, o Edital da Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº. 004/2021, correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021.
Data: ______/_______/_________ Assinatura: __________________________________
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações, email: licitaelisio@gmail.com ou pelo telefax (75) 3649-2113
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais.
................................................, .... de ........................... de 2021.
[Assinado quando a aquisição for presencial]

Marcos Antonio Ferreira Pessoa
Decreto nº 013
Presidente da CPL
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

Dados do edital
Órgão Solicitante/ Setor Fiscalizador/Controle Social
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Regência Legal Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006
e alterações pertinentes.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021, 03 de fevereiro de 2021
I. Modalidade/Número da Licitação
Tomada de Preços nº 004/2021
II. Tipo de Licitação
Critério de julgamento e Adjudicação
Regime de
Execução
Menor Preço Global
Menor Preço Global
Empreitada por Preço Global
III. Objeto
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total de mão
de obra e materiais para execução de obra revitalização da ponte de Tabuleiro dos Crentes no
município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
IV. Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação
e Início da abertura dos envelopes.
DATA: 21/05/2021
HORA: 08:30hs
LOCAL: Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia
V. Dotação orçamentária
Órgão/ Unidade: 0206
Atividade: 1055
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Fonte: 00
VI. Prazo de Vigência do Contrato
180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
VII. 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 Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio, diariamente, até
03 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes da licitação,
diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no Setor de Licitações,
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro CEP: 45.305-000 Elísio Medrado - Bahia, Prédio da
Prefeitura Municipal, Elísio Medrado, Bahia, pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com ou pelo telfax (075)
3649-2113
PRESIDENTE DA CPL/ATO DE DESIGNAÇÃO: Marcos Antonio Ferreira Pessoa - Decreto nº 013
Publicado em 07 de janeiro de 2021, publicado em 09.01.2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
EDITAL
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

A Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto nº 013 Publicado em 07 de
janeiro de 2021, publicado em 09.01.2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e alterações, realizará licitação na modalidade de
Tomada de Preços, do tipo "Menor Preço", sob o regime de empreitada por preço global, com
o objetivo da Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com
fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra revitalização da ponte
de Tabuleiro dos Crentes no município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no
Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E
“PROPOSTA”
DATA: 21/05/2021
HORÁRIO: 08h30mim
LOCAL: Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça Salvador Andrade, S/Nº
Casa, Centro CEP: 45.305-000 – Elísio Medrado - Bahia.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Tomada de Preços realizar-se-ão no primeiro dia útil de
funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de Preços,
com respeito a:
ĂͿ recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;
ďͿ devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas; e
ĐͿ abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.
2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante
publicação no Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico
www.elisiomedrado.ba.gov.br, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que
puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das
licitantes, principalmente quanto a:
a) habilitação ou inabilitação da licitante;
b) julgamento das propostas;
c) resultado de recurso porventura interposto;
d) resultado de julgamento desta Tomada de Preços.
4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de
outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas
interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data
estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório para a reunião de recebimento e
abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.
5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço
www.elisiomedrado.ba.gov.br, cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das
informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação.
I. DESCRIÇÃO DO OBJETO
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

1.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de proposta visando a Contratação de
empresa para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total de mão de obra e
materiais para execução de obra revitalização da ponte de Tabuleiro dos Crentes no
município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no Anexo I do Edital, e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
1.2. Considera-se como obra os serviços constantes nas Especificações Técnicas – Anexo II,
parte integrante deste Edital.
a) O local da referida obra situa-se na sede e distritos de Elísio Medrado.
II. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente Tomada de Preços, empresas cadastradas nesta
Prefeitura Municipal ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, observadas a necessária
qualificação, satisfazendo as condições previstas neste edital devendo apresentar a
documentação do item 5, conforme previsto nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações e que tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no
estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de
Preços.
2.2. O licitante interessado poderá, se preferir, apresentar o Certificado de Registro
Cadastral, expedido por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal
ou Estadual, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da
Licitação.
2.2.1. No caso do Certificado de Registro Cadastral, expedido por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal ou Estadual será verificada a autenticidade
do Certificado de Registro Cadastral através da Internet.
2.2.2. A ausência de cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas
não impedirá a participação das licitantes que comparecerem a Sessão portando os
documentos exigidos pelo Edital.
2.3. Não poderão participar dessa Tomada de Preços:

a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município
de Elísio Medrado, 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 Elísio Medrado, durante o prazo da sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta Licitação;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
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g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
i) Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com
servidor ou com agente político da Administração Pública Municipal (TCU - Acórdão
1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).
j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
III. DO PROCEDIMENTO
3.1. O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar,
impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já
fixados no preâmbulo.
a) Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser
como ouvinte;
b) As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes
somente poderão participar da sessão como ouvintes.
3.2. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” não serão
permitidas quaisquer retificações.
3.3. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão
abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a
conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os
representantes legais das licitantes presentes.
3.3.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a seu
juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião,
divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os
envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após
sua denegação.
3.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta
Tomada de Preços ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo
complementação posterior.
3.5. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada
licitante:
ĂͿ Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela
Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada
previamente, ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Município.
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
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Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
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ďͿ As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a
guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.
ĐͿ Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão
estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes
“Proposta”.
3.6. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”,
serão abertos:
a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao
direito de interposição de recurso; ou
b) Depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de
recurso; ou
c) Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.
3.7. As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.
ĂͿ Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no
ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e
ďͿ A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.
ĐͿ Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e
“Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já
rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e
horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.
3.8. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à
sessão.
3.9. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
3.10. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.
3.11. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em
qualquer fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente das propostas.
3.12. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome
durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.
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a) Entende-se por documento credencial:
I - contrato social, com as suas alterações se houver, cópia do RG dos sócios;
II - procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
falar em seu nome em qualquer fase desta licitação;
b) Cada representante poderá representar apenas uma licitante;
c) O documento de representação poderá ser apresentado à Comissão Permanente de
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e
“Proposta”, ou quando esta o exigir;
d) A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.
3.13. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão expedida
pela Junta Comercial ou a Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial do
Estado, nos termos dos Anexos da Instrução Normativa DREI Nº 10, de 05 de dezembro de
2013, expedida pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração -DREI, exigida
somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar
seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar
nº 123, de 14/12/2006.
3.14. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento,
bem assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão,
inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador
(es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar
documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação
de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o
respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirálo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com
o intuito de ampliar a disputa.
3.15. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência
do direito ao recurso.
3.16. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição
dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da
licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá
apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e
propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em
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suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ
da licitante, os seguintes dizeres:
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

V - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)
5.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 01, devidamente acompanhado
de Termo de Abertura e de Encerramento, os documentos relacionados a seguir, bem assim
aqueles relacionados no item V deste Edital.
5.1.1.Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Obs. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
última Alteração contratual consolidação respectiva e em vigor.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal/estadual relativo ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
5.1.2.1. Em razão de o objeto do certame se referir à prestação de serviços deverá ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes
municipal do domicílio ou sede da licitante.
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em
conformidade com os termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
5.1.3. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses
da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data
da realização da licitação;
c) Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços Capital Social
mínimo ou valor do patrimônio líquido em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação. A Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço
Social já apresentado à Junta Comercial do Estado da Bahia ou pela Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial do Estado da Bahia.
5.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
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2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
5.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital,
para satisfação da exigência do item 5.1.3.b do Edital do Tomada Preço em epígrafe, deverão
juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração
Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e
a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado
no site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
5.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
5.1.3.4. No presente caso a boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), e
Endividamento Geral (IEG) máximo igual a 1,0, resultantes da aplicação das fórmulas
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

IEG =

Passivo
Circulante
Circulante
Ativo Total

+

Passivo
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5.1.3.4.1.A empresa que apresentar resultado menor do que 01 (um) nos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) e/ou apresentar
Endividamento Geral (IEG) maior do que 1,0, deverá comprovar capital social ou patrimônio
líquido de 10% do valor estimado da contratação, como dado objetivo de qualificação
econômico-financeira.
5.1.3.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado
ao balanço.
5.1.3.6. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
5.1.3.7. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração
nesse sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei,
devidamente assinada por contador responsável.
5.1.3.8. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado
na forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
5.1.4. Relativos à Qualificação Técnica:
a) Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica) e prova de
inscrição ou registro do(s) profissionais (certidão pessoa física), junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede
ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo
de validade;
b) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico (Capacidade TécnicoProfissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedida(s) 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, serviços com
características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional ou através do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio ou ainda, através de
contrato de prestação de serviço, desde que o profissional seja devidamente registrado no
CREA ou CAU da região competente da prestação do serviço, com comprovação de vínculo
na data do recebimento dos envelopes de Habilitação e de Preços.
c) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente
do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto
desta Tomada de Preços.
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c.1.) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.
d) Declaração da licitante de que, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou o local onde serão executados os serviços e de que é
detentora de todas as informações necessárias, conforme modelo constante no Anexo deste
Edital. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá
apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto,
conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
e) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis,
esclarecendo:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, durante
a execução dos serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à
execução do objeto;
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais
não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, e que
estão aptos a participar desta licitação.
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos
serviços objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação
pertinente.
f.1.) Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à documentação, para
fins de habilitação, poderá o representante da empresa firmar a declaração em Sessão,
desde que possua poderes para tanto.
5.1.5. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei
n.º 9.854/99).
5.1.6. Quanto a documentação deverá atender ainda às seguintes regras:
I - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório
de Títulos e Documentos.
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II - As declarações relacionadas no item V – Da Habilitação, deverão estar emitidas em
papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram.
III - O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata o
item V – Da Habilitação deverá estar credenciado para esse fim, comprovando seu
credenciamento, caso a Comissão Permanente de Licitação exija tal comprovação.
IV - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão
ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. Os documentos
complementares deverão ser colocados no final da pasta, após os documentos exigidos no
Edital.
V - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
a) Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
e) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;
f) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º 01,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e
g) Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria
natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica, registros de inscrição, contratos sociais e alterações contratuais,
balanços patrimoniais e outros documentos correlatos e afins.
VI - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da
Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial;
a) Serão aceitas somente cópias legíveis;
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,
c) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que julgar necessário.
VII - A conferência de cópias com os documentos originais e sua autenticação por
membro da CPL, ocorrerá, preferencialmente, até às 17h00min do último dia útil que
anteceder a abertura dos envelopes, com o objetivo de não causar tumulto no
momento da reunião.
5.1.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, fazer
verificações e diligências diretas para verificar a exatidão de dados, informações ou
documentos fornecidos por uma ou mais licitantes no que se refere ao atendimento das
exigências de qualificação técnica ou requisitar a análise do corpo técnico do Município.
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5.1.7.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar diligências para complementar
informações constantes nos Atestados de Capacidade Técnica, visando manter a viabilidade
das propostas mais vantajosas para a Administração, conforme orienta o Tribunal de Contas
da União – Acórdãos 1924/2011, 747/2011, 3.615/2014 e 918/2014, todos do Plenário.
VI - DA VISTORIA
6.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os
documentos do Edital, sendo facultado a vistoria da obra, executando todos os
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer
em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de
acréscimo de preços.
6.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da
empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem
ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame. [Acórdão TCU
AC-0234-05/15-Plenário]
6.3. A vistoria poderá ser realizada até um dia útil anterior à data fixada no preâmbulo
deste Edital para o recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia
de servidor da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
6.4. A Prefeitura Municipal coloca-se à disposição para agendamento de visitas à obra,
o qual poderá ser previamente solicitado a Secretaria de Obras e Serviços Públicos por
meio dos telefones (075) 3649-2113, no horário de expediente do órgão, das 08h00min
às 14h00min.
6.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se
à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, munido de documento que o credencie para
execução do ato.
6.3. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações,
devidamente registrado no CREA/BA ou CAU/BA e autorizado pelo responsável técnico
indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria.
6.5. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo
com o modelo do Anexo VII-E, devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da
Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura, responsável pelo acompanhamento da
vistoria na via que lhe será devolvida.
6.6. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme
recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02
7.1. A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos,
devendo ser acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento:
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a) Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo V;
b) Planilha Orçamentária Sintética, no mesmo formato do Anexo III – Orçamento
Estimativo. Não deverão ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas
nesta planilha orçamentária, bem como não deverão ser formuladas ou propostas alterações
nas especificações dos serviços, sob pena de desclassificação da licitante;
c) Planilha de Composição de Custos Unitários.
c.1.) A licitante deverá apresentar composição unitária de todos os itens e subitens que
compõem o Anexo III – Orçamento Estimativo, todavia não é preciso repetir a composição de
preços para os serviços que apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo da
Prefeitura.
d) Planilha de Composição de BDI, conforme modelo proposto no Anexo VI-A;
e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VI-B;
f) Cronograma de Execução Físico-Financeira, conforme modelo do Anexo IV;
g) Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da
empresa licitante ser declarada vencedora do certame.
h) Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão .xls (Excel) com todas as
planilhas solicitadas, para que as mesmas sejam submetidas a análise da equipe técnica.
7.1.1. A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições acarretará a
desclassificação da licitante.
7.1.2. Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de Custos
Unitários e o constante da Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o primeiro. Em caso
da ocorrência de quaisquer divergências os valores formais e propostos serão corrigidos pela
Comissão Permanente de Licitação, ficando o licitante obrigado a acatar as alterações, sob
pena de desclassificação da proposta.
7.1.3. Caso seja solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, as licitantes deverão
apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, novas propostas com os valores unitários e
totais dos itens corrigidos pela CPL, sem majorar o valor total apresentado.
7.2. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:
a) De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;
b) Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o
CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com
CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e o n.º da conta
para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;
c) Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.
7.3. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou
omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá
à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, no
prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.
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7.4. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação
às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço
dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de
Licitação.
7.5. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer
erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço
unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;
7.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim,
podendo ser desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;
7.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - “Documentação”;
7.8. Juntamente com a proposta, o licitante deverá apresentar a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme modelo constante no presente edital.
VIII - DOS PREÇOS
8.1. A licitante deverá indicar os preços unitário, por lote e total por item e subitem, e,
ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos no presente instrumento
convocatório.
8.2. Os quantitativos indicados nas Planilhas constante deste Edital são meramente
estimativos, não acarretando à Prefeitura Municipal qualquer obrigação quanto a sua
execução ou pagamento, todavia não deverão ser alterados pelos licitantes, sob pena de
desclassificação.
8.3. A data-base da planilha orçamentária que fundamenta o presente processo licitatório é
SINAP MÊS 11/2020, ORSE 10/2020, mês de elaboração do Orçamento Estimativo da
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado.
8.4. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são
instrumentos para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante
deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e
mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a
especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de
considerar quaisquer requisitos.
8.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas,
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as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item
específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.
8.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico
e também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.
IX - DA COMPOSIÇÃO DO BDI
9.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

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

1ºQuartil

Médio

3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
20 - Ano - Nº 2613

Elísio Medrado











ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES
E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS



24,00%

25,84%

27,86%

22,80%

27,48%

30,95%

1º QUARTIL
11,10%

MÉDIO
14,02%

3º QUARTIL
16,80%

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

SEGURO + GARANTIA
1º
Quartil
0,80%

Médio

3º
Quartil
0,80% 1,00%

1º
Quartil
0,97%

Médi
3º
o Quartil
1,27% 1,27%

0,32%

0,40%

0,74%

0,50%

0,56% 0,97%

0,28%

0,49%

0,75%

1,00%

1,39% 1,74%

0,25%

0,51%

0,56%

1,00%

1,48% 1,97%

0,81%

1,22%

1,99%

1,46%

2,32% 3,16%

DESPESA FINANCEIRA
1ºQuarti
Médio
3º Quartil
l
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
0,59%
1,23%
1,39%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
1,02%
1,11%
1,21%
E FERROVIAS
TIPOS DE OBRA

RISCO

1º
Quartil
6,16%
6,64%
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CONSTRUÇÃO DE REDES DE
0,94%
0,99%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
CONSTRUÇÃO DE MANUTEN1,01%
1,07%
ÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍ0,94%
1,02%
TIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO
PARCELA DO BDI
1ºQuartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1,50%
SEGURO + GARANTIA
0,30%
RISCO
0,56%
DESPESA FINACEIRA
0,85%
LUCRO
3,50%



1,17%

6,74%

8,04%

9,40%

1,11%

8,00%

8,31%

9,51%

1,33%

7,14%

8,40%

10,43%

DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Médio
3º Quartil
3,45%
4,49%
0,48%
0,82%
0,85%
0,89%
0,85%
1,11%
5,11%
6,22%

As taxas consideradas pela Administração:
Itens
Administração
Central

Siglas

% Adotado

Situação 1° Quartil

Médio

3º Quartil

AC

4,05%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,73%

-

0,32%

0,40%

0,74%

Risco

R

0,60%

-

0,50%

0,56%

0,97%

Despesas
Financeiras

DF

1,04%

-

1,02%

1,11%

1,21%

Lucro

L

6,64%

-

6,64%

7,30%

8,69%

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

Tributos
(Contribuição
Previdenciária sobre
a Receita Bruta - 0%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BOI SEM
desoneração

BDI PAD

20,34%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

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

9.5. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a legislação
tributária do município de Elísio Medrado, onde serão prestados os serviços previstos da
obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional
entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite
mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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9.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo
IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não
inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar.
9.7. Será incidente a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os
serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI
adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
X - DOS PRAZOS
10.1. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 04 (QUATRO) MESES, conforme
Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.
10.1.1. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal; e o da conclusão, o
proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no item 10.1;
10.2. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser
previamente comunicado Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
10.2.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de
prévia e formal comunicação as Secretaria de Obras e Serviços Públicos e não implicarão
nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora
licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio
econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a
contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros
apontados nesta Tomada de Preços.
10.3. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela
autoridade competente.
10.4. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preâmbulo desta Tomada de Preços para o recebimento dos envelopes
“Documentação” e “Proposta”.
10.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de
julgamento.
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10.6. O prazo previsto no item 10.1.1, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Prefeitura Municipal.
10.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura
Municipal, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes
classificadas, por igual prazo, no mínimo.
10.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos
envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que tratam o item 10.4., respectivamente,
as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
XI - DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO
11.1. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO”
enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b e 45, § 1º,
inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.
XII - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I
e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:
12.1.1.não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
12.1.2.contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
12.1.3.não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
12.1.4.contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;
12.1.5.Apresentar, na composição de seus preços:
12.1.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
12.1.5.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
12.1.5.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos serviços.
12.1.6.apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
12.1.6.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética
dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela
Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.
12.1.7.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma
do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua
exequibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes procedimentos:
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a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;
c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;
d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou
com a iniciativa privada;
g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas,
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de
pesquisa;
j) estudos setoriais;
k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis
que o proponente disponha para a prestação dos serviços.12.2. Qualquer interessado
poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam o pedido;
12.2.1. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de
qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de
referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.
12.2.2. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais
e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, ao valor total do
futuro contrato.
12.2.3. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
12.2.4. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
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artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
12.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas,
escoimadas das causas referidas na condição anterior.
XIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DESEMPATE
13.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de
Preços e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de
menor preço global.
13.1.1. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de
todos os itens da planilha de preços apresentada.
13.1.2. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.
13.1.3. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.
13.1.4. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
13.1.5. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, proceder-se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
13.1.6. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
13.1.7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias,
contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a
oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
13.1.8. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,
exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
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13.1.9. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes
para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique
aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
13.1.9.1. É reconhecida a prioridade da contratação da empresa local, até o limite de 10%
(dez por cento) do melhor preço válido, conforme autoriza o art. 48, § 3º da lei
Complementar nº 123/06, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.
13.1.10. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento,
ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
13.1.11. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços:
ĂͿ produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
ďͿ produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.
13.2. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão
convocados.
13.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes,
para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:
a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços
ofertados.
13.4. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários
cotados nas propostas das licitantes.
13.4.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços
superiores aos limites determinados pela Prefeitura Municipal (Anexo III - Orçamento
Estimativo), a licitante deverá apresentar relatório técnico circunstanciado, justificando a
composição e os preços unitários ofertados.
13.4.2. Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente
de Licitação, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela
Prefeitura, sob pena de desclassificação da proposta.
13.4.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de
Preços, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem
baseados nas ofertas das demais licitantes.
13.4.4. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou à
totalidade da remuneração.
13.1. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas,
caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus
Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.
13.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura e/ou Consultores ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão.
XIV - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS
14.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar
recurso o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou
inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta
Tomada de Preços.
14.1.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta
Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.
14.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a
Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a
sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal.
14.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.
14.3.1. O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação,
logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
14.4. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da
Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
14.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
XV - DA ADJUDICAÇÃO
15.1. A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada a uma única
empresa, depois de atendidas as Condições desta Tomada de Preços.
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XVI – DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
14.2. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para
homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do
objeto licitado ao licitante vencedor.
14.3. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta
aos interessados e lavrada em ata.
14.4. O resultado do certame será divulgado através do Diário Oficial do Município.
XVII - DO TERMO DE CONTRATO
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser
firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n°
8.666/93.
17.1.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato
referente à Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com
fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra revitalização da ponte
de Tabuleiro dos Crentes no município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no
Anexo I do Edital, será formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já
especificadas neste Ato Convocatório.
17.2. Quaisquer condições apresentadas pela adjudicatária em sua proposta, se pertinentes,
poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

XVIII - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
18.1. A prefeitura Municipal convocará oficialmente à adjudicatária, durante a validade da
sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º
8.666/93.
18.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal.
18.3. É facultado à Prefeitura Municipal, quando a convocada não assinar o referido
documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes,
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obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar
esta Tomada de Preços, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º
8.666/93.
18.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente
estabelecidas.
18.5. O disposto nesta sub-condição não se aplica às licitantes convocadas nos termos do
art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas
mesmas condições propostas pela contratada, inclusive quanto ao prazo e preço.
XIX - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
19.1. No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e
as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da
planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a Fiscalização.
19.2. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do
Anexo I a III deste Edital, serão resolvidas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
19.3. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos
serviços constantes das Especificações Técnicas.
19.4. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da
Prefeitura Municipal.
19.5. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico,
“container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.
XX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
20.1. Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, a Prefeitura Municipal poderá
exigir da contratada, a apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos à importação.
20.2. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação da
Prefeitura Municipal, para representá-la na execução do contrato.
20.3. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações, Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa,
Centro
CEP: 45.305-000 Elísio Medrado - Bahia,
pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com ou pelo telfax (075) 3649-2711, no horário das 08h00min
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às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, para obtenção dos esclarecimentos que julgar
necessários.
XXI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
21.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital,
até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal
a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para
recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
21.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
21.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação,
logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal.
XXII - DA TOMADA DE PREÇOS
22.1.A Prefeitura Municipal, com relação a esta Tomada de Preços:
a) Deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou
b) Poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta; ou
c) Poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Propostas, por sua
conveniência exclusiva.
22.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços:
a) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93;
b) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado na alínea anterior; e
c) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
XXIII – DA DOTAÇÃO
23.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos alocados no
Orçamento Anual vigente, na seguinte dotação orçamentária, sem prejuízo de outras
incorporadas ao contrato decorrente desta Licitação mediante apostilamento:
UNIDADE: 0206
PROJETO/ATIVIDADE: 1055
ELEMENTO: 4.4.90.51
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Fonte: 00
XXIV – DOS ANEXOS
24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO III – ORÇAMENTO ESTIMATIVO
ANEXO IV – CONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VI – A: MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ANEXO VI – B: MODELO DE PLANILHA – ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VII – A: DECLARAÇÃO INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANEXO VII – B: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ITEM 5.1.4. LETRA E
ANEXO VII – C: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO(S) MENORES, NOS
TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998
ANEXO VII – D: DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
XV - DO FORO
25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro
da Comarca de Santa Terezinha.
Comissão Permanente de Licitação, em 04 de maio de 2021.

Marcos Antonio Ferreira Pessoa
Decreto nº 013
Presidente da CPL
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO
A OBJETIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total
de mão de obra e materiais para execução de obra revitalização da ponte de Tabuleiro dos
Crentes no município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no Anexo I do
Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
B JUSTIFICATIVA
A presente indicação e feita, devido a necessidade de possibilitar o trânsito de veículos,
facilitando o acesso às localidades rurais do município de Elísio Medrado

C PERIODO DE EXECUÇÃO
O prazo previsto para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias conforme
Cronograma Físico Financeiro anexo ao edital, contados a partir da emissão da Ordem
de Serviços.
D VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
R$ 49.582,25 (quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco
centavos).
EMPREITADA:
( X ) Preço Global
( ) Preço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global
( ) Por Item
E LOCAL DE EXECUÇÃO
Tabuleiro dos Crentes no Município de Elísio Medrado/Bahia.
F

UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO
G Prefeitura Municipal, Sala do Setor de Licitações, Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa,
Centro CEP: 45.305-000 Elísio Medrado - Bahia
Elísio Medrado, 28 de abril de 2021

_____________________________
Responsável Técnico
Luiz Gomes Ferreira Neto
Engenheiro Civil - CREA/BA 40892-D
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ANEXO II
REVITALIZAÇÃO PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE PILAR EM ALVENARIA DE
PEDRA
LOCALIDADE DA ZONA RURAL: TABULEIRO DOS CRENTES.
ELÍSIO MEDRADO-BA
ABRIL/2021
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
REVITALIZAÇÃO DE PONTES – ELÍSIO MEDRADO – BA
1. Condições Gerais
As estruturas de concreto armado devem atender a todas as normas e especificações
pertinentes.
2. Condições Específicas
Materiais
Placa de Obra
Placa em chapa de zinco ou chapa galvanizada fixada em barrotes de madeira de Ø
3”x2” e 3”x3” com prego Ø 2 1/2”x10. Antes de serem pintadas, as placas deverão ser
revestidas com Galvit ou produto equivalente. Pintada com esmalte sintético na com
dimensionamento de 3.00x2.00m, caso use chapa de zinco.
Fôrma
Serão feitas em placas de madeira compensada plastificada, de primeiro uso, na espessura
mínima de 18mm. Cuidados com emendas, diâmetro de pontaletes, detalhe construtivos
deverão seguir as recomendações da NBR 6118.
Concreto Ciclópico
O concreto ciclópico, quando utilizado, deverá ser submetido ao controle fixado pelos
procedimentos da ABNT NBR-7223, quanto à consistência e ABNT NBR-5739, quanto a
resistência à compressão.
Utilizar pedras de mão, oriundas de rocha sã, com qualidade idêntica à exigida para a pedra
britada, utilizada na fabricação do concreto; sua maior dimensão não deve ser superior a 35
cm, nem superior a metade da mesma dimensão do muro a ser construído.
Concreto Fck 30Mpa
Resistência característica à compressão (30 MPa) mínima aos 28 dias. Além de atender aos
requisitos de resistência, também interfere na resistência à abrasão.
O teor de material pulverulento nos agregados deve ser inferior ao limite descrito para
concretos submetidos a desgaste superficial (NBR 7211 Agregados para concreto Especificação). O material pulverulento sobre o agregado atua como elemento de
separação na interface agregado pasta de cimento, influenciando a resistência à tração na
flexão do concreto. Além disto, o material pulverulento também influencia nos riscos de
ocorrência de delaminações.
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Aço
Executar a armadura conforme o projeto estrutural e as Normas da ABNT.
Utilizar aço com as referidas resistências:
• Superestrutura/Muro de arrimo
a) Aço CA 50 (A ou B), fyk = 500 Mpa;
b) Aço CA 60 (A ou B), fyk = 600 Mpa;
Aparelhos de Apoio
O tipo, os materiais e as especificações dos aparelhos de apoio a serem empregados
nas obras devem atender às indicações do projeto; os mais usuais são o concreto, o
policloropreno, o tetraclorofluoretileno e o aço.
Juntas Estruturais
O tipo, os materiais e as especificações das juntas estruturais devem atender às indicações
do projeto; em virtude de serem dispositivos de limitada vida útil, as juntas estruturais
devem ser reduzidas ao menor número possível e somente utilizadas as de qualidade
comprovada, assentadas pelo fabricante e com certificado de garantia mínima de cinco anos.
A durabilidade das juntas estruturais depende do seu correto dimensionamento e dos
cuidados de assentamento; este assentamento, se realizado sem interrupção total do
tráfego, como acontece nas recuperações, é deficiente.
As juntas estruturais abertas devem ser evitadas, visto que apressam a deterioração dos
aparelhos de apoio e dos elementos estruturais de suporte; a solução, já testada, que
apresenta grandes vantagens, é a que utiliza lajes de continuidade ou lajes elásticas, que
permitem reduzir substancialmente o número de juntas estruturais.
Nas juntas estruturais de pequena abertura e pequena movimentação, podem ser usadas as
juntas de vedação, perfis elastoméricos vazados; nas juntas estruturais de grande abertura
e grande movimentação, utilizam-se perfis mistos de aço e policloropreno vulcanizado.
Os perfis metálicos, geralmente de 3” x 3” (três por três polegadas), normalmente fixados
nas lajes estruturais, para proteção das juntas e extremidades da pista de rolamento, estão
sendo substituídas por lábios poliméricos.
Dispositivos de Segurança
a) Guarda-corpos
Elementos de proteção exclusivamente a pedestres; podem ser constituídos de elementos
pré-moldados de concreto ou de módulos metálicos.
Os guarda-corpos de concreto são pesados e a preocupação de torná-los mais leves provoca
a redução de dimensões das peças de concreto e a adoção de cobrimentos reduzidos das
armaduras, prejudicando a durabilidade.
Os guarda-corpos metálicos, mais utilizados em passarelas, são mais leves e necessitam de
manutenção.
Acabamentos
a) Drenos da Pista de Rolamento
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Constituídos por tubos de cloreto de polivinila (PVC) de 10,0 cm (dez centímetros) de
diâmetro mínimo, comprimento mínimo excedente da estrutura de 15,0 cm (quinze
centímetros), pontas em bisel e distanciados no máximo de 4,0 m (quatro metros), para meia
pista.
b) Drenos de Estruturas em Caixão
Drenos de tubos de 7,5 cm (sete vírgula cinco centímetros) de diâmetro, comprimento
mínimo excedente da estrutura de 10,0 cm (dez centímetros), pontas em bisel, colocados em
todos os pontos baixos.
c) Pingadeiras
Pequenas saliências de concreto armado, triangulares, colocadas nas extremidades laterais
de lajes em balanço, obrigatoriamente integrantes do projeto estrutural.
Equipamento
A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e
dimensão do serviço a executar, devendo o executante apresentar a sua relação detalhada.
Execução
2.3.1 Fôrma
Cuidados durante a execução:
A ferragem deve estar limpa, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, óleo ou graxa, e
estar fixa de modo a não sair da posição durante a concretagem;
Manter a armação afastada da fôrma por meio de espaçadores cuja espessura é igual a do
cobrimento previsto em projeto; os espaçadores devem ter resistência igual ou superior a do
concreto das peças, estar limpos e isentos de ferrugem ou poeira;
Garantir o nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o
aparecimento de ondulações na superfície da madeira;
Obedecer rigorosamente às cotas e níveis do projeto executivo de estrutura.
2.3.2 Concreto Ciclópico
Deve ser obedecido as dimensões conforme projeto estrutural.
O concreto, onde as pedras de mão serão adicionadas, deve possuir resistência
característica a compressão mínima de 10 MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de
concreto.
A pedra de mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da
concretagem.
Tendo em vista as maiores espessuras do concreto, as formas devem ser adequadamente
escoradas, mantendo estanqueidade de bom nível.
2.3.3 Concreto Fck 30Mpa
Para o concreto preparado em obra, misturar os materiais dimensionados em função da
utilização especificada pela Contratada.
Cuidados no dimensionamento:
Utilizar os materiais de boa qualidade que deverão ser verificados pela Fiscalização;
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Empregar no concreto a quantidade de água de acordo com grau de plasticidade mais
adequado à execução da concretagem da obra, não sendo tolerado excesso de água. O
dimensionamento deve ser acompanhado pela Fiscalização.
Misturar o concreto até atingir a homogeneidade, a falta desta acarreta um sensível
decréscimo da resistência mecânica e da durabilidade do concreto;
Lançar o concreto nas fôrmas de acordo com o plano apresentado pela Contratada. E
somente depois de aprovado e liberado pela Fiscalização. Cuidados no lançamento:
Proibidas juntas que não estejam previstas no planejamento;
Realizar os ensaios de abatimento (“Slump Test”) em cada betonada ou caminhão
betoneira na presença da Fiscalização, antes de qualquer concretagem;
Não é permitida a queda de concreto acima de 2 m de altura;
Iniciar a concretagem de forma contínua com interrupções somente nas juntas;
Evitar vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado
junto às fôrmas e peças embutidas.
2.3.4 Aço
Cuidados na execução:
Não empregar aço de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovação prévia da Fiscalização e do autor do projeto estrutural;
Não dobrar os aços de categoria CA 50 ou CA 60 em posições diferentes daquelas indicadas
em projeto, quer para o transporte, para facilitar a montagem ou o travamento de fôrmas
nas dilatações;
As emendas não projetadas devem ser aprovadas pela Fiscalização de acordo com as
Normas e mediante aprovação do autor do projeto estrutural;
Colocar a armadura na fôrma conforme o projeto estrutural.
2.3.5 Aparelhos de Apoio
Os aparelhos de apoio, depois de colocados, devem estar desimpedidos e capacitados a
permitir todas as movimentações previstas no projeto; são classificados quanto ao
funcionamento estrutural em articulações fixas, elásticas e móveis e, quanto ao material
utilizado, em articulações de concreto, de policloropreno, de tetraclorofluoretileno, metálicas
e articulações especiais.
Entre as articulações de concreto, a mais usual é a tipo Freyssinet, que apresenta uma
seção estrangulada na junção da cabeça do pilar com a viga, variando de um mínimo de 5,0
cm (cinco centímetros) a um máximo de 1/3 (um terço) da dimensão correspondente do
pilar; um afastamento mínimo de 5,0 cm (cinco centímetros) das bordas do pilar é
obrigatório.
Os aparelhos de apoio de elastômero, mais conhecidos como de policloropreno fretado, são
constituídos por chapas finas de aço, coladas a placas de borracha sintética à base de
policloropreno; todo o conjunto deve ser envolvido por uma fina camada de policloropreno,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Elísio Medrado











Quarta-feira
5 de Maio de 2021
37 - Ano - Nº 2613

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

vulcanizada e protetora. Especial cuidado deve ser dado ao assentamento da placa, devendo
o contato com o concreto se fazer através de superfícies horizontais de esmerado
acabamento.
Os aparelhos de apoio com tetraclorofluoretileno são, principalmente, usados em duas
combinações: para permitir movimentos de translação, com o tetraclorofluoretileno entre
placas de aço ou para permitir movimentos de translação e rotação, com uma associação de
placas de aço, de policloropreno e de tetraclorofluoretileno.
Os aparelhos de apoio de aço devem atender às especificações em vigor e ser protegidos da
oxidação por pintura e/ou camada de óleo inerte; estes aparelhos necessitam de
manutenção especial.
Aparelhos de apoio especiais devem ser usados em obras de maior vulto, onde as
solicitações fogem aos valores convencionais.
Aparelhos de apoio de chumbo, utilizados antes do conhecimento do neoprene, não devem
mais ser cogitados, visto que o chumbo escoa com facilidade.
2.3.6 Juntas estruturais
As juntas estruturais, quando não puderem ser substituídas por lajes de continuidade,
devem ser protegidas, em toda a largura da pista, por lábios poliméricos ou por cantoneiras
metálicas; estas cantoneiras devem ser fixadas na laje estrutural por meio de barras
soldadas, antes da concretagem do pavimento e obedecendo a seu nivelamento.
Para pequenas aberturas e pequenas movimentações utilizam-se juntas de vedação, que são
perfis elastoméricos vazados; para grandes aberturas e grandes movimentações são
necessários perfis compostos de elastômero vulcanizado e chapas de aço.
A qualidade dos materiais, a idoneidade do fabricante e os cuidados de colocação das juntas
são fatores determinantes de sua durabilidade.
2.3.7 Dispositivos de Segurança
Os guarda-corpos de concreto, são constituídos de elementos muito esbeltos, devendo ser
tomados cuidados, na fabricação, com a qualidade do concreto e o cobrimento das
armaduras e, na colocação, com o alinhamento e nivelamento.
2.3.8 Acabamentos
a) Drenos
Os drenos, posicionados conforme o projeto, devem captar as águas em ligeiros rebaixos na
pavimentação e escoá-las através de tubos com pontas em bisel e comprimento de 10,0 cm
(dez centímetros) a 15,0 cm (quinze centímetros) saliente da estrutura.
3. Inspeções
3.1 Controle dos insumos
O recebimento dos materiais deve obedecer aos controles já estabelecidos. Os aparelhos de
apoio de elastômero fretado devem atender ao estabelecido na Norma ABNT NBR 9783:1997,
e os perfis de elastômero vulcanizado para juntas de dilatação, à ABNT NBR- 12624:2004.
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Verificar a existência de defeitos de fabricação nos aparelhos de apoio e nas juntas a serem
aplicadas.
3.2 Controle da Execução
3.2.1 Aparelhos de apoio
Na colocação e assentamento de aparelhos de apoio verificar, no mínimo:
a) o atendimento aos desenhos e especificações contidos no projeto; se
adquiridos de terceiros, o acompanhamento de certificado de qualidade, por
órgão idôneo;
b) áreas de assentamento suficientes para acomodação, com folgas mínimas de
5 a 10 cm;
c) indicação das resistências para o concreto em contato com aparelhos de apoio
e a previsão das armaduras de fretagem;
d) as condições de assentamento em berços de argamassa ou concreto, com
acabamentos lisos horizontais, de 5 cm de altura aproximada;
e) facilidade de acesso para vistorias periódicas e trabalhos de limpeza e
manutenção;
f) a previsão, no projeto estrutural, da possibilidade de substituição dos
aparelhos de apoio;
g) a verificação, ao término da obra, se os aparelhos de apoio se apresentam em
perfeitas

condições

e

livres

para

permitir

todos

os

movimentos,

deslocamentos e rotações para os quais foram projetados.
3.3 Condições de conformidade e não-conformidade
Todos os ensaios de controle e verificações dos insumos da produção e do produto serão
realizados de acordo com o Plano da Qualidade (PGQ), a ser elaborado pelo executante.
Os resultados do controle estatístico serão analisados e registrados em relatórios periódicos
de acompanhamento, que estabelece os procedimentos para o tratamento das nãoconformidades dos insumos, da produção e do produto.
Os serviços que não atenderem às condições estabelecidas nos itens anteriores serão
rejeitados, devendo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
4. Critérios de Medição
Os materiais e serviços considerados conformes de acordo com esta Norma serão medidos
pelos seguintes critérios:
As medições das fôrmas, escoramento, concreto e armaduras devem ser processadas de
acordo com o determinado nas especificações dos respectivos serviços.
Os demais serviços devem ser medidos:
a) aparelhos de apoio, em massa ou em volume do material empregado;
b) juntas estruturais, por metro de junta colocada;
c) guarda-corpos, por metro colocado;
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d) sobrelaje, por metro cúbico lançado, conforme a seção transversal do projeto;
e) drenos, por unidade colocada;
A mão-de-obra, material, equipamento e o transporte utilizados não devem ser objeto de
medição, devendo ser considerados por ocasião das composições de preço unitários dos
serviços.

ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMATIVO
REVITALIZAÇÃO PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE PILAR EM ALVENARIA DE
PEDRA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
02 –
03 01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: DESCRIÇÃ
BDI
O:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO
REVITALIZAÇÃO DE PONTE NA ZONA 1,209
MEDRADO
RURAL DO MUNICÍPIO
5
07 04 –
06 ENCARG
LOCALIDADE
05 –DATA:
REFERÊNCIA OS
:
SOCIAIS
SINAPI 03/2021
04/05/202
NÃOTABULEIRO DOS CRENTES
SBC - 03/2021
1
DESONERADO
ORSE 01/2021

Ite
m

Código

1
1.1

CV
036

Banc
Descrição
o
SERVIÇOS
PRELIMINARES
Própri PLACA DE OBRAS
o

Und
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Quant
.

3,60
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Unit

351,83
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TAPUME COM TELHA
SINA
METÁLICA.
PI
AF_05/2018
Barracão para Obras
de Médio Porte
ORSE
Reaproveitamento 2
vezes
MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA/DEMOLIÇÃO
ATERRO MANUAL DE
VALAS COM SOLO
SINA ARGILO-ARENOSO E
PI
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA.
AF_05/2016
CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ CARGA COM
SINA
ESCAVADEIRA
PI
HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80
M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6
SINA
M³, EM VIA URBANA
PI
EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
ESCAVACAO
MECANICA PARA
ACERTO DE
SINA TALUDES, EM
PI
MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
DEMOLIÇÃO DE
PILARES E VIGAS EM
CONCRETO
SINA ARMADO, DE FORMA
PI
MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENT
O. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE
SINA LAJES, DE FORMA
PI
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENT



m²

20,00

123,92

149,88

2997,6
0

m²

8,00

211,20

255,44

2043,5
2
5.542,
93

m³

20,00

44,21

53,47

1069,4
0

m³

8,30

6,58

7,95

65,98

29,05

2,54

3,07

89,18

m³

8,80

4,83

5,84

51,39

m³

2,97

270,01

326,57 969,91

m³

3,60

227,41

275,05 990,18

M3XKM
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O. AF_12/2017

2.7

2.8
3

3.1

3.2

3.3

4

ESCAVAÇÃO
MECANIZADA DE
VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM
SINA
90102
RETROESCAVADEIR
PI
A (0,26 M3/
POTÊNCIA:88 HP),
LARGURA DE 0,8 M
A 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM
ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021
ENSECADEIRA DE
Própri
00245
MADEIRA COM
o
PAREDE SIMPLES
PILARES

73361

100341

89576

CONCRETO
CICLOPICO
SINA FCK=10MPA 30%
PI
PEDRA DE MAO
INCLUSIVE
LANCAMENTO
FABRICAÇÃO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA
CORTINA DE
SINA CONTENÇÃO, EM
PI
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA, E =
18 MM, 10
UTILIZAÇÕES.
AF_07/2019
TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN
75 MM, FORNECIDO
SINA E INSTALADO EM
PI
CONDUTORES
VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014
SUPERESTRUTURA

m³

10,80

9,71

m²

10,00

180,25

11,74 126,79

218,01

2180,1
0
13.32
9,90

m³

22,74

438,27

530,08

12054,
01

m²

31,00

30,42

36,79

1140,4
9

M

5,00

22,39

27,08 135,40
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4.1

92479

SINA
PI

4.2

92510

SINA
PI

4.3

94966

SINA
PI

4.4

92873

SINA
PI

4.5

92775

SINA
PI

4.6

92776

SINA
PI

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM
GARFO DE
MADEIRA, PÉDIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE
MADEIRA
PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE LAJE
MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020
CONCRETO FCK =
30MPA, TRAÇO
1:2,1:2,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
LANÇAMENTO COM
USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS.
AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA
EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO



m²

26,50

57,24

69,23

1834,5
9

m²

21,10

44,82

54,20

1143,6
2

m³

7,42

445,72

539,09

4000,0
4

m³

7,42

189,90

229,68

1704,2
2

KG

16,95

18,85

22,79 386,29

KG

75,30

17,49

21,15
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4.7

92777

SINA
PI

4.8

92779

SINA
PI

4.9

92780

SINA
PI

93589

SINA
PI

4.10

EM UMA
EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA
EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA
EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM.
AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA
EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM MONTAGEM.
AF_12/2015
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10
M³, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020



KG

36,31

16,15

19,53 709,13

KG

297,91

11,93

14,42

4295,8
6

KG

211,80

11,16

13,49

2857,1
8

M3XKM

315,20

1,78
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5
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Guarda - corpo de
ORSE ponte em concreto
moldado no local
APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
SINA
88489
ACRÍLICA EM
PI
PAREDES, DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014
8190

4.935,
20
m

10,00

396,14

m²

10,00

11,90

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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ANEXO IV CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
R$
R$
PONTE DE CONCRETO ARMADO
13.9
9.239,00
SOBRE PILAR EM ALVENARIA
05,8
DE PEDRA.
7
28,05
18,63%
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
%
04/05/2
021
Custo
Global

R$
23.14
4,87

18,63%

46,68
%

SERVIÇ
OS
PRELIMI
NARES

R$
6.57
3,02

Físico

100,0%

Financeiro 6.573,02

2

3

MOVIME
NTAÇÃO
R$
DE
5.54
TERRA/
2,93
DEMOLI
ÇÃO

5

25,89%
R$
49.582,25

100,00%

R$
13.3
29,9
0

PILAR

SUPERE
STRUTU
RA

R$
19.2
01,2
0

R$
GUARDA
4.93
-CORPO
5,20

Físico 0,0%
Finan
ceiro

MÊS 3
Físico

0,00 Financeiro

Físico

0,0
%

Físico

0,0%

0,0
0

Finan
ceiro

0,00

0,0
%

Físico

100,0%

Físico

0,0%

Físico 0,0%

Financeiro

0,00

Finan
ceiro

0,00 Financeiro

0,0
0

Finan
ceiro

5.542,93

Físico

20,0%

Físico

50,0
%

30,
0%

Físico

0,0%

Finan
ceiro

6.66
Financeiro
4,95

3.9
98,
97

Finan
ceiro

0,00

50,
0%

Físico

20,0%

Financeiro 2.665,98

4

R$
12.837,81

74,1
1%

MÊS 2

R$

1

R$
13.
599
,57
27,4
3%
R$
36.7
44,4
4

Cust
o
MÊS 1

No.
Tarefa
Item

R$
49.5
82,2
5

R$
9.239,00



MÊS 4









Físico

Físico

0,0%

Físico

30,0
%

Financeiro

0,00

Finan
ceiro

5.76
Financeiro
0,36

9.6
00,
60

Finan
ceiro

3.840,24

Físico

0,0%

Físico

30,0
%

0,0
%

Físico

70,0%

Financeiro

0,00

Finan
ceiro

1.48
Financeiro
0,56

0,0
0

Finan
ceiro

3.454,64

Físico

Físico
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ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Ref.: Tomada de Preços nº 004/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com
fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra revitalização da ponte
de Tabuleiro dos Crentes no município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no
Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
Abertura dos envelopes: Horário: 09:00 horas
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha
anexa, para execução da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe, conforme
especificação constante do Edital e Anexos.
Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta:
b) prazo de execução dos serviços:
c) prazo para início da obra:
d) prazo de garantia dos serviços:

..... (....................) dias;
..... (....................) dias;
..... (....................) dias; e

..... (....................) anos.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes
da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$
_______________ ( ___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Inscrição Municipal n.º: ______________________________;
d) Endereço Completo:
______________________________;
e) CEP:
______________________________;
f) Fone/Fax:
______________________________;
g) E-mail:
______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VI – A – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO
REVITALIZAÇÃO DE PONTE
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO
Não

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%):
Itens

Siglas % Adotado Situação

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)

50,00%
5,00%

1º Quartil

Médio

3º Quartil

AC

3,00%

-

3,00%

4,00%

5,50%

SG

0,80%

-

0,80%

0,80%

1,00%

R

1,00%

-

0,97%

1,27%

1,27%

DF

1,23%

-

0,59%

1,23%

1,39%

L

7,00%

-

6,16%

7,40%

8,96%

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

ISS

2,50%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI
PAD

20,95%

OK

20,34%

22,12%

25,00%
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Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1+AC + S +
R + G)*(1 +
BDI.PAD
-1
DF)*(1+L)
=
(1-CP-ISS)
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:

Elísio Medrado BA
Local

Responsável
Técnico
Nome:
Título:
CREA/CAU:

terça-feira, 4 de maio de 2021
Data

Luiz Gomes Ferreira Neto
Engenheiro Civil
40.892/D
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ANEXO VI B - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

EZ'K^^K//^EKE^dZhK/s/>Ͳ^>Z/K^DE^/^
 
EZ'K^^K//^EKE^dZhK/s/>Ͳ^>Z/K^,KZZ/K^












































йWƌŽƉŽƐƚŽ
'ZhWKͲEZ'K^^K//^^/K^
/E^^ͲƌƚŝŐŽϮϮ/ŶĐŝƐŽ/>Ğŝϴ͘ϮϭϮͬϵϭ
͘Ϭϭ
&'d^ͲƌƚŝŐŽϭϱ>ĞŝϴϬϯϬͬϵϬĞƌƚ͘ϳǑ/ŶĐŝƐŽ///&ͬϴϴ
͘ϬϮ
^^ͲƌƚŝŐŽϯǑ>Ğŝϴ͘ϬϯϲͬϵϬ
͘Ϭϯ
^EͲĞĐƌĞƚŽϮ͘ϯϭϴͬϴϲ
͘Ϭϰ
/EZͲ>ĞŝϳϳϴϳĚĞϯϬͬϬϲͬϴϵĞ>ϭϭϰϲͬϳϬ
͘Ϭϱ
^ZͲƌƚŝŐŽϴǑ>ĞŝϴϬϮϵͬϵϬĞ>ĞŝϴϭϱϰĚĞϮϴͬϭϮͬϵϬ
͘Ϭϲ
^ĂůĄƌŝŽĚƵĐĂĕĆŽͲƌƚŝŐŽϯǑ/ŶĐŝƐŽ/ĞĐƌĞƚŽϴϳ͘ϬϰϯͬϴϮ
͘Ϭϳ
^ĞŐƵƌŽŽŶƚƌĂŽƐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞdƌĂďĂůŚŽͬ/E^^
͘Ϭϴ
͘Ϭϵ
^ĞĐŽŶĐŝ












^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
'ZhWKͲEZ'K^YhZD/E/E/K'ZhWK
ϭϯǑƐĂůĄƌŝŽ
͘Ϭϭ

&ĠƌŝĂƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽϭͬϯͿ
͘ϬϮ
ƵǆşůŝŽĞŶĨĞƌŵŝĚĂĚĞ
͘Ϭϯ
ĐŝĚĞŶƚĞĚĞdƌĂďĂůŚŽ
͘Ϭϰ
&ĂůƚĂƐůĞŐĂŝƐ
͘Ϭϱ
>ŝĐĞŶĕĂƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ
͘Ϭϲ
ǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽ
͘Ϭϳ
&ĠƌŝĂƐƐŽďƌĞůŝĐĞŶĕĂŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ
͘Ϭϴ














^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
'ZhWKͲEZ'K^YhEKZD/E/E/K'ZhWK

ǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽŝŶĚĞŶŝǌĂĚŽ

͘Ϭϭ
/ŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂů

͘ϬϮ
DƵůƚĂƐŽďƌĞ&'d^ŶĂƐƌĞƐĐŝƐƁĞƐƐĞŵũƵƐƚĂĐĂƵƐĂ
͘Ϭϯ


^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
'ZhWKͲ/E/E/K'ZhWK^KZK'ZhWK
/ŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚŽ ŐƌƵƉŽΗΗ ƐŽďƌĞ ŽƐ ŝƚĞŶƐ ĚŽ
ŐƌƵƉŽΗΗ
͘Ϭϭ

^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ


'ZhWKͲ&'d^^KZs/^KWZs/K/EE/K

/ŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚŽ &'d^ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ǀŝƐŽ WƌĠǀŝŽ
/ŶĚĞŶŝǌĂĚŽ
͘Ϭϭ


^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
'ZhWK&Ͳ/E/E/K'ZhWK^KZ>/EDdZE/

/ŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚŽ 'ƌƵƉŽ  ƐŽďƌĞ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚĂ ůŝĐĞŶĕĂ
ŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ
&͘Ϭϭ

^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ&


dydKd>EZ'K^^K//^


 
 


















 
 
















 
 










 
 




йWƌŽƉŽƐƚŽ
 'ZhWKͲEZ'K^^K//^^/K^
/E^^ͲƌƚŝŐŽϮϮ/ŶĐŝƐŽ/>Ğŝϴ͘ϮϭϮͬϵϭ

 ͘Ϭϭ
&'d^ͲƌƚŝŐŽϭϱ>ĞŝϴϬϯϬͬϵϬĞƌƚ͘ϳǑ/ŶĐŝƐŽ///&ͬϴϴ

 ͘ϬϮ
^^ͲƌƚŝŐŽϯǑ>Ğŝϴ͘ϬϯϲͬϵϬ

 ͘Ϭϯ
^EͲĞĐƌĞƚŽϮ͘ϯϭϴͬϴϲ
 ͘Ϭϰ

/EZͲ>ĞŝϳϳϴϳĚĞϯϬͬϬϲͬϴϵĞ>ϭϭϰϲͬϳϬ

 ͘Ϭϱ
^ZͲƌƚŝŐŽϴǑ>ĞŝϴϬϮϵͬϵϬĞ>ĞŝϴϭϱϰĚĞϮϴͬϭϮͬϵϬ

 ͘Ϭϲ
^ĂůĄƌŝŽĚƵĐĂĕĆŽͲƌƚŝŐŽϯǑ/ŶĐŝƐŽ/ĞĐƌĞƚŽϴϳ͘ϬϰϯͬϴϮ

 ͘Ϭϳ
^ĞŐƵƌŽŽŶƚƌĂŽƐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞdƌĂďĂůŚŽͬ/E^^
 ͘Ϭϴ

͘Ϭϵ
^ĞĐŽŶĐŝ


 
^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
 'ZhWKͲEZ'K^YhZD/E/E/K'ZhWK
ϭϯǑƐĂůĄƌŝŽ
 ͘Ϭϭ

&ĠƌŝĂƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽϭͬϯͿ
 ͘ϬϮ

ZĞƉŽƵƐŽƐĞŵĂŶĂůƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ

 ͘Ϭϯ
&ĞƌŝĂĚŽƐ

 ͘Ϭϰ
ƵǆşůŝŽĞŶĨĞƌŵŝĚĂĚĞ

 ͘Ϭϱ
ĐŝĚĞŶƚĞĚĞdƌĂďĂůŚŽ

 ͘Ϭϲ
&ĂůƚĂƐůĞŐĂŝƐ

 ͘Ϭϳ
>ŝĐĞŶĕĂƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ

 ͘Ϭϴ
 ͘Ϭϵ
ǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽ
 ͘ϭϬ
&ĠƌŝĂƐƐŽďƌĞůŝĐĞŶĕĂŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ
 

^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ

 'ZhWKͲEZ'K^YhEKZD/E/E/K'ZhWK
ǀŝƐŽƉƌĠǀŝŽŝŶĚĞŶŝǌĂĚŽ

 ͘Ϭϭ
/ŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂů

 ͘ϬϮ
DƵůƚĂƐŽďƌĞ&'d^ŶĂƐƌĞƐĐŝƐƁĞƐƐĞŵũƵƐƚĂĐĂƵƐĂ
 ͘Ϭϯ

 
^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
 'ZhWKͲ/E/E/K'ZhWK^KZK'ZhWK
/ŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚŽŐƌƵƉŽΗΗƐŽďƌĞŽƐŝƚĞŶƐĚŽŐƌƵƉŽ
ΗΗ
 ͘Ϭϭ








 





 
^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
'ZhWKͲ/E/E/^KZs/^KWZs/K/EE/K
 
/ŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚŽ &'d^ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ǀŝƐŽ WƌĠǀŝŽ
/ŶĚĞŶŝǌĂĚŽ
 ͘Ϭϭ

 
^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ
'ZhWK&Ͳ/E/E/K'ZhWK^KZ>/EDdZE/
 

 &͘Ϭϭ

/ŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ'ƌƵƉŽƐŽďƌĞĞŶĐĂƌŐŽƐĚĂůŝĐĞŶĕĂŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ



 
 

 



^ƵďƚŽƚĂů'ƌƵƉŽ&
dydKd>EZ'K^^K//^


OBS. Cada licitante poderá apresentar a Composição de Encargos Sociais no modelo disponível no software de orçamentação da
empresa e no valor utilizado na Composição dos Preços Unitários

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Quarta-feira
5 de Maio de 2021
50 - Ano - Nº 2613

Elísio Medrado











ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

ANEXO VII - MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM V - HABILITAÇÃO
A) Declaração indicando responsável técnico.
B) Declaração observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo da
habilitação (exigida somente em caso positivo).
C) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
D) Declaração de vistoria do local em que serão executados os serviços.
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ANEXO VII - A

D E C L A R A Ç Ã O INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no item ______ do Edital da Tomada de Preços
nº 004/2021, que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº
______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___sob o nº __________________ é o(a)
nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços,
objeto da licitação em apreço.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observação:
1) Emitir em papel que identifique à licitante.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Quarta-feira
5 de Maio de 2021
52 - Ano - Nº 2613

Elísio Medrado











ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

ANEXO VII - B
D E C L A R A Ç Ã O DE CUMPRIMENTO DO ITEM 5.154 LETRA E

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

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.
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ANEXO VII – C
D E C L A R A Ç Ã O DO MENOR

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

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) emitir em papel que identifique a licitante.
2) Declaração a ser emitida pela licitante.
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ANEXO VII – D
DECLARAÇÃODEVISTORIA
Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Preços nº
004/2021, que eu, __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e
inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___ sob o nº __________________ , representante da
empresa _______________________________, estabelecida no(a) ______________________________
como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o
representante da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado e vistoriei os locais onde serão
executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e
peculiaridades existentes.
Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços executados e a executar, bem como
de todas as implicações técnicas e financeiras para execução da Obra.
Local e data
____________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
Visto:
_______________________________________
Representante da Prefeitura

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias.
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar
declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das
implicações técnicas e financeiras para execução da Obra, conforme recomenda o
Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ......./2021 - TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ELÍSIO
MEDRADO
E
A
EMPRESA
............................................................. PARA
A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
O MUNICÍPIO ELÍSIO MEDRADO, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o
nº ............................, com sede administrativa [Endereço Completo – Rua, Bairro, CEP, etc],
[Nome do Município] – BA, por seu Prefeito Municipal ............... [inserir nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ............................. [inserir
número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ......................, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa .................., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº. ................, Inscrição Estadual nº. .............., com sede à
............................,
neste
ato
representado
na
forma
dos
seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. .............................., nacionalidade, estado
civil, profissão, portador de documento de identidade nº. .............e CPF nº .................., aqui
denominada CONTRATADA, com base no Edital da Tomada de Preços nº 004/2021,
disposições da Lei n°. 8.666/93 e do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021, resolvem
celebrar o presente Contrato de Execução de Obra, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a da Contratação de empresa para prestação de
serviços de engenharia com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de
obra revitalização da ponte de Tabuleiro dos Crentes no município de Elísio Medrado/Bahia,
conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei
Federal nº. 8.666/93, partes integrantes da Tomada de Preços nº 004/2021e na proposta
da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS CONTRATADAS
2. A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos,
partes integrantes deste Contrato.
2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos
gráficos contendo as informações técnicas relativas à execução do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
3. A referida obra situa-se: na sede e distritos do Município de Elísio Medrado
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
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4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma
físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.
4.1. O valor final supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como
deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à CONTRATADA,
qualquer outro pagamento, sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em
decorrência de serviços que tenham sido refeitos, em face de erros cometidos pela mesma, a
qualquer título.
4.2. Os preços contratuais poderão ser reajustados após decorrido 01 (um) ano do mês da
data da apresentação da proposta, conforme o disposto na Lei Nº 10.192 de 14 de fevereiro
de 2001, ou legislação pertinente que venha a substituí-la ou regulamentá-la, obedecido o
estabelecido abaixo.
4.3. Para o reajustamento será adotado o Índice do Custo da Construção, apurado e
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, aplicado à seguinte fórmula:
R=
Onde:
R = valor da parcela de reajustamento devido
Po = índice de preço relativo ao mês da apresentação da proposta
Pi = índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido
V = valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
5. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 04 (quatro) MESES contados a partir da
emissão da ordem de serviço.
5.1. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de
serviço para o início das obras.
5.2. Oferecendo a CONTRATADA, prazo inferior a 04 (QUATRO) MESES, este prazo a vinculará
como o máximo permitido para conclusão da obra, sob pena de aplicação de multa e outras
sanções cabíveis.
5.3. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser
previamente comunicado ao CONTRATANTE.
5.3.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de
prévia e formal comunicação ao CONTRATANTE e não implicarão nenhuma forma de
acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora contratada, razão
pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômicofinanceiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a
CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os
parâmetros apontados neste Contrato.
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5.4. O prazo de garantia da obra será de 5 (cinco) anos, prazo proposto pela CONTRATADA,
contados do recebimento definitivo da obra.
5.5. O prazo previsto no item 5.2. desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado,
quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO
6. O seguro-garantia, conforme art. 6º, inciso VI da Lei nº 8.666/96, garante o fiel
cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos, será exigido
na contratação da obra objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA
7. Será exigida garantia da execução do contrato, dentre as modalidades previstas no § 1º
do art. 56 da Lei 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e
terá seu valor atualizado nas mesmas condições deste, para assegurar o pagamento de
multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, garantia esta que será
paga ao CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das
multas, indenizações e ressarcimentos.
7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Tomada de Preços nº 004/2021, na
hipótese relacionada no §2º do art. 48 da Lei 8.666/93, será exigida, para assinatura do
presente contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º
do art. 56 da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e
o valor da correspondente proposta.
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
8. Caberá ao CONTRATANTE:
a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto
ou Responsável Técnico da CONTRATADA;
c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto
formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer serviços
pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento
detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e aprovado pela Administração,
desde que comprovada a necessidade deles;
d) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pela Prefeitura Municipal ou com as especificações constantes do
Edital, em particular, do seu Anexo II;
e) autorizar a realização de serviços a serem prestados em horário distinto ao do expediente;
f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as Especificações constantes
do Anexo II deste Edital.
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
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9. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I a III do Edital da
Tomada de Preços nº 004/2021:
a) ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução da obra;
b) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa
ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
d) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
e) arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;
f) assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços e no caso
de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita
ao CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5
(cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
i) providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
j)

fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;

k) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da
legislação pertinente;
l) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
m) enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO em
até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço;
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n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura formalmente
indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com o objeto;
o) fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira
Contrato;

deste

p) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade,
erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom
andamento das atividades da CONTRATADA;
q) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;
r) responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de
obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem
como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações
Técnicas – Anexo II;
s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e
serviços pela Comissão fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta
rejeição;
t) responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados,
bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados;
u) providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso
de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização do
CONTRATANTE julgar necessário;
v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização do CONTRATANTE, quando solicitado;
w) responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
x) submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;
y) garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a
partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do
Código Civil Brasileiro;
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z) manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada
de Preços ; e,
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
10. À CONTRATADA caberá, ainda:
a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;
b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura;
c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência; e
d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste Contrato.
10.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
11. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado durante a vigência do contrato;
b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
c) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato;
1 - somente serviços constantes da planilha orçamentária poderão ser subcontratados,
sendo vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço
específico da planilha orçamentária e dispensada após a conclusão do mesmo;
2 - a listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à
FISCALIZAÇÃO, devendo essas empresas comprovar a qualificação técnica necessária aos
serviços subcontratados;
3 - após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a
dispensa da empresa.
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11.1. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado cópias autenticadas ou
originais dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no cumprimento de
obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitação pelo
CONTRATANTE:
ITEM
DOCUMENTO
1
Cópias do livro de registro;
2
Cópias das carteiras de trabalho;
Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –
3
CAGED;
Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou
4
contracheques com devida comprovação de recebimento pelos empregados;
5
Guia de recolhimento do INSS;
6
Guia de recolhimento do FGTS;
7
GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
12. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA ou CAU/BA, no prazo de 10
(dez) dias úteis contado da assinatura do contrato, a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente.
12.1. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal
com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
12.2. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e
fiscalizada por Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação
de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição,
devendo:
a) promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma
Físico-Financeiro; e
b) atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos, para
efeito de pagamento.
13.1. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de
FISCALIZAÇÃO ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessária.
13.2. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente)
com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as
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ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e
informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
a) O Diário de Obras deverá ser aberto no dia do início das obras juntamente com a
FISCALIZAÇÃO;
b) O Diário de Obras deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de
01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização.
c) Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da
CONTRATANTE.
13.3. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
13.4. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências
diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a
FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.
a) Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à FISCALIZAÇÃO que, após
efetuar no Diário as anotações necessárias, destacará a primeira via de cada página, para
seu controle e arquivo;
b) A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
próprio Diário.
13.5. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo
poderão ser aplicadas as sanções previstas no presente instrumento contratual.
13.6. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a ocorrência de evento relevante, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias
improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a
nenhuma reivindicação.
13.7. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
13.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
da CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
14. A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à
comissão instituída pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal ou
a servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DESPESA
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15. A despesa com a execução dos serviços correrá pela dotação orçamentária:
UNIDADE: 0206
PROJETO/ATIVIDADE: 1055
ELEMENTO: 4.4.90.51
Fonte: 00
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MEDIÇÃO
16. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a
critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e
os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as
especificações e os desenhos de projeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
17. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e
pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta
corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação pela FISCALIZAÇÃO da medição
apresentada pela CONTRATADA.
ĂͿ Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;
ďͿ As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor período a
critério da Administração, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto
e o cronograma físico-financeiro;
c)Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, em
duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual
ficará com uma das vias.
17.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a
comprovação do cumprimento das cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA;
b) Relação dos Empregados - RE.
17.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não
estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
17.3. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
17.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
correção monetária.
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17.5. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada se encontra
em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade
Fiscal junto ao FGTS.
17.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data
final do período de adimplemento de cada parcela.
17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I
= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

I = 0,0001644

17.8. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorrência.
CLÁUSUAL DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
18. A vigência deste Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, com validade após a data
de sua assinatura e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município,
podendo, a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com
fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO AMPARO LEGAL
19. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Tomada de Preços nº
004/2021, conforme previsto nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I,
alínea b e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.
19.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho
exarado no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021, tomando como base o disposto no
artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
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20. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma
legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
21. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º
8.666/93,
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a
apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos; e
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de
Licitações.
21.1. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que
regularmente comprovados.
21.2. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
21.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários; e
21.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO, REVISÃO E
ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
22. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da
data de apresentação da proposta.
22.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo
como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE
ou índice oficial que venha a substituí-lo.
22.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal de Administração,
contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura
Municipal.
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22.3. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
22.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
22.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I
= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

I = 0,0001644

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

Item
1

GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1
2
3
4
5
6

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

Tabela 2
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado sem
apresentado; por empregado e por ocorrência.

uniforme,

mal
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Manter funcionário sem qualificação para a execução dos
serviços; por empregado e por dia.
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar; por ocorrência.
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de
material; por ocorrência.
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários, por empregado, por
ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorrência.
Utilizar as dependências da Prefeitura Municipal de Elísio
Medrado para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado; por ocorrência.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por
ocorrência.
Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no
prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, por
dia de atraso;
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por
ocorrência.
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus funcionários; por ocorrência.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e
por ocorrência;
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por
este Contrato; por serviço, por dia.
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO;
por ocorrência.
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Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro
responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do
trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referência; por dia.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas, por dia e por ocorrência;



04

04

05

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

1

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

2

0,30%

3

0,50%

4

0,70%

5

0,90%

6

1,10%

GRAU

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

23.4.3. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês.
23.4.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
ĂͿ Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
ďͿ Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;
ĐͿ Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
70 - Ano - Nº 2613

Elísio Medrado











ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

23.4.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa,
procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no
cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de
medição seguintes ao da constatação do atraso.
23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do
atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO
poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.
23.4.7. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de
incidência de novos atrasos.
23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, pelo não cumprimento prazos
estipulados pela Prefeitura Municipal.
23.4.9. Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor
total do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite será
aplicado a sanção de inexecução parcial conforme definido no item especifico.
23.4.10. O somatório de todas as multas previstas nos itens acima citados, não poderá
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
23.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o
Município:
23.5.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de que
trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto.
23.6. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
23.6.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada,
dentre outros casos, quando:
a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
Município, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do
Contrato, sem consentimento prévio do Município;
e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do
Contrato;
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f) apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
g) inexecução total do objeto.
23.6.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o
Município de Elísio Medrado ou com a União e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com
a de multa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO
24. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
24.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
24.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração
do CONTRATANTE; e
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
24.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA
25.
Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.
25.1. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja
inconformidades significativas com relação às especificações. No caso de
inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar
corrigidas até o recebimento definitivo.
25.2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93.
25.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de serem recebida, depois
de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão
pela CONTRATANTE.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
26. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Preços nº 004/2021,
cuja realização decorre da autorização da Prefeita Municipal, constante do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 078/2021.
26.1. Serão partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Preços nº 004/2021e a
proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO
27. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da
Comarca de Santa Terezinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessão
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de
lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e
pelas testemunhas abaixo.
Elísio Medrado, xx de xx de 2021

MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
Representante legal: [nome completo]
Prefeito Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
____________________
NOME:
CPF:
RG:

____________________
NOME:
CPF:
RG:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Elísio Medrado










Zs/d>/KWKEdKEZdKZDK^KZ
W/>ZD>sEZ/WZ
>K>/KEZhZ>͗dh>/ZKK^ZEd^͘



>1^/KDZKͲ





^W/&/O^dE/^










Z/>ͬϮϬϮϭ


//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
5XD&DUORV5RTXHWpUUHR±&HQWUR±&(3/DMH%D
7(/  ±  HPDLOFRQWDWR#OOHVHQJHQKDULDFRPEU

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
73 - Ano - Nº 2613

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
74 - Ano - Nº 2613

Elísio Medrado




^W/&/KdE/
Zs/d>/KWKEd^ʹ>1^/KDZKʹ

ϭ͘ ŽŶĚŝĕƁĞƐ'ĞƌĂŝƐ
Ɛ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĂƌŵĂĚŽ ĚĞǀĞŵ ĂƚĞŶĚĞƌ Ă ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
Ϯ͘ ŽŶĚŝĕƁĞƐƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ϱ͘ϭ͘

DĂƚĞƌŝĂŝƐ

ϱ͘ϭ͘ϭ͘WůĂĐĂĚĞKďƌĂ
WůĂĐĂĞŵĐŚĂƉĂĚĞǌŝŶĐŽŽƵĐŚĂƉĂŐĂůǀĂŶŝǌĂĚĂĨŝǆĂĚĂĞŵďĂƌƌŽƚĞƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂĚĞT
ϯ͟ǆϮ͟ Ğ ϯ͟ǆϯ͟ ĐŽŵ ƉƌĞŐŽ T Ϯ ϭͬϮ͟ǆϭϬ͘ ŶƚĞƐ ĚĞ ƐĞƌĞŵ ƉŝŶƚĂĚĂƐ͕ ĂƐ ƉůĂĐĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
ƌĞǀĞƐƚŝĚĂƐ ĐŽŵ 'Ăůǀŝƚ ŽƵ ƉƌŽĚƵƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘ WŝŶƚĂĚĂ ĐŽŵ ĞƐŵĂůƚĞ ƐŝŶƚĠƚŝĐŽ ŶĂ ĐŽŵ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞϯ͘ϬϬǆϮ͘ϬϬŵ͕ĐĂƐŽƵƐĞĐŚĂƉĂĚĞǌŝŶĐŽ͘
ϱ͘ϭ͘Ϯ͘&ƀƌŵĂ
^ĞƌĆŽ ĨĞŝƚĂƐ Ğŵ ƉůĂĐĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞŝƌĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂ ƉůĂƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͕ ĚĞ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƵƐŽ͕ ŶĂ
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϭϴŵŵ͘ ƵŝĚĂĚŽƐ ĐŽŵ ĞŵĞŶĚĂƐ͕ ĚŝąŵĞƚƌŽ ĚĞ ƉŽŶƚĂůĞƚĞƐ͕ ĚĞƚĂůŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵƚŝǀŽƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞŐƵŝƌĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĚĂEZϲϭϭϴ͘
ϱ͘ϭ͘ϯ͘ŽŶĐƌĞƚŽŝĐůſƉŝĐŽ
K ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĐŝĐůſƉŝĐŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵďŵĞƚŝĚŽ ĂŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĨŝǆĂĚŽ
ƉĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĂEdEZͲϳϮϮϯ͕ƋƵĂŶƚŽăĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĞEdEZͲϱϳϯϵ͕ƋƵĂŶƚŽ
ĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĐŽŵƉƌĞƐƐĆŽ͘
hƚŝůŝǌĂƌƉĞĚƌĂƐĚĞŵĆŽ͕ŽƌŝƵŶĚĂƐĚĞƌŽĐŚĂƐĆ͕ĐŽŵƋƵĂůŝĚĂĚĞŝĚġŶƚŝĐĂăĞǆŝŐŝĚĂƉĂƌĂ
Ă ƉĞĚƌĂ ďƌŝƚĂĚĂ͕ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ ŶĂ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͖ ƐƵĂ ŵĂŝŽƌ ĚŝŵĞŶƐĆŽ ŶĆŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϱĐŵ͕ŶĞŵƐƵƉĞƌŝŽƌĂŵĞƚĂĚĞĚĂŵĞƐŵĂĚŝŵĞŶƐĆŽĚŽŵƵƌŽĂƐĞƌĐŽŶƐƚƌƵşĚŽ͘
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ϱ͘ϭ͘ϰ͘ŽŶĐƌĞƚŽ&ĐŬϯϬDƉĂ
ZĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ă ĐŽŵƉƌĞƐƐĆŽ ;ϯϬ DWĂͿ ŵşŶŝŵĂ ĂŽƐ Ϯϴ ĚŝĂƐ͘ ůĠŵ ĚĞ
ĂƚĞŶĚĞƌĂŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƚĂŵďĠŵŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĂďƌĂƐĆŽ͘
KƚĞŽƌĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƵůǀĞƌƵůĞŶƚŽŶŽƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐĚĞǀĞƐĞƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽůŝŵŝƚĞĚĞƐĐƌŝƚŽ
ƉĂƌĂ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ƐƵďŵĞƚŝĚŽƐ Ă ĚĞƐŐĂƐƚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů ;EZ ϳϮϭϭ ŐƌĞŐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ͳ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽͿ͘ K ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƵůǀĞƌƵůĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ Ž ĂŐƌĞŐĂĚŽ ĂƚƵĂ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƐĞƉĂƌĂĕĆŽŶĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĂŐƌĞŐĂĚŽƉĂƐƚĂĚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂŶĚŽĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăƚƌĂĕĆŽŶĂ
ĨůĞǆĆŽ ĚŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͘ ůĠŵ ĚŝƐƚŽ͕ Ž ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƵůǀĞƌƵůĞŶƚŽ ƚĂŵďĠŵ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ŶŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ĚĞ
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĚĞůĂŵŝŶĂĕƁĞƐ͘
ϱ͘ϭ͘ϱ͘ĕŽ
ǆĞĐƵƚĂƌĂĂƌŵĂĚƵƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞŽƉƌŽũĞƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂůĞĂƐEŽƌŵĂƐĚĂEd͘
hƚŝůŝǌĂƌĂĕŽĐŽŵĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂƐ͗
ͻ^ƵƉĞƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂͬDƵƌŽĚĞĂƌƌŝŵŽ
ĂͿĕŽϱϬ;ŽƵͿ͕ĨǇŬсϱϬϬDƉĂ͖
ďͿĕŽϲϬ;ŽƵͿ͕ĨǇŬсϲϬϬDƉĂ͖
ϱ͘ϭ͘ϲ͘ƉĂƌĞůŚŽƐĚĞƉŽŝŽ
KƚŝƉŽ͕ŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽĂƐĞƌĞŵĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ
ŶĂƐ ŽďƌĂƐ ĚĞǀĞŵ ĂƚĞŶĚĞƌ ăƐ ŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ͖ ŽƐ ŵĂŝƐ ƵƐƵĂŝƐ ƐĆŽ Ž ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ Ž
ƉŽůŝĐůŽƌŽƉƌĞŶŽ͕ŽƚĞƚƌĂĐůŽƌŽĨůƵŽƌĞƚŝůĞŶŽĞŽĂĕŽ͘
ϱ͘ϭ͘ϳ͘:ƵŶƚĂƐƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ
K ƚŝƉŽ͕ ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĚĂƐ ũƵŶƚĂƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ ĚĞǀĞŵ ĂƚĞŶĚĞƌ ăƐ
ŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ͖ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĞ ƐĞƌĞŵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ůŝŵŝƚĂĚĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů͕ ĂƐ ũƵŶƚĂƐ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ƌĞĚƵǌŝĚĂƐ ĂŽ ŵĞŶŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ƉŽƐƐşǀĞů Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĂƐ ĚĞ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂ͕ ĂƐƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉĞůŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ Ğ ĐŽŵ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ŵşŶŝŵĂ
ĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͘
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ĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐũƵŶƚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐĚĞƉĞŶĚĞĚŽƐĞƵĐŽƌƌĞƚŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ
ĚŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͖ĞƐƚĞĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŵŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽƚŽƚĂůĚŽ
ƚƌĄĨĞŐŽ͕ĐŽŵŽĂĐŽŶƚĞĐĞŶĂƐƌĞĐƵƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĠĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
ƐũƵŶƚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐĂďĞƌƚĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĞǀŝƚĂĚĂƐ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞĂƉƌĞƐƐĂŵĂĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽ
ĚŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽĞĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞ͖ĂƐŽůƵĕĆŽ͕ũĄƚĞƐƚĂĚĂ͕ƋƵĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŐƌĂŶĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐ͕ĠĂƋƵĞƵƚŝůŝǌĂůĂũĞƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞŽƵůĂũĞƐĞůĄƐƚŝĐĂƐ͕ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŵƌĞĚƵǌŝƌƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞũƵŶƚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ͘
EĂƐũƵŶƚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐĚĞƉĞƋƵĞŶĂĂďĞƌƚƵƌĂĞƉĞƋƵĞŶĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞŵƐĞƌ
ƵƐĂĚĂƐĂƐũƵŶƚĂƐĚĞǀĞĚĂĕĆŽ͕ƉĞƌĨŝƐĞůĂƐƚŽŵĠƌŝĐŽƐǀĂǌĂĚŽƐ͖ŶĂƐũƵŶƚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐĚĞŐƌĂŶĚĞ
ĂďĞƌƚƵƌĂ Ğ ŐƌĂŶĚĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ƵƚŝůŝǌĂŵͲƐĞ ƉĞƌĨŝƐ ŵŝƐƚŽƐ ĚĞ ĂĕŽ Ğ ƉŽůŝĐůŽƌŽƉƌĞŶŽ
ǀƵůĐĂŶŝǌĂĚŽ͘
KƐƉĞƌĨŝƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͕ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĚĞϯ͟ǆϯ͟;ƚƌġƐƉŽƌƚƌġƐƉŽůĞŐĂĚĂƐͿ͕ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ
ĨŝǆĂĚŽƐ ŶĂƐ ůĂũĞƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĚĂƐ ũƵŶƚĂƐ Ğ ĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ƉŝƐƚĂ ĚĞ
ƌŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƐƉŽƌůĄďŝŽƐƉŽůŝŵĠƌŝĐŽƐ͘
ϱ͘ϭ͘ϴ͘ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ
ĂͿ 'ƵĂƌĚĂͲĐŽƌƉŽƐ
ůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƉĞĚĞƐƚƌĞƐ͖ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ ĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌĠͲŵŽůĚĂĚŽƐĚĞĐŽŶĐƌĞƚŽŽƵĚĞŵſĚƵůŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘
KƐŐƵĂƌĚĂͲĐŽƌƉŽƐĚĞĐŽŶĐƌĞƚŽƐĆŽƉĞƐĂĚŽƐĞĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĚĞƚŽƌŶĄͲůŽƐŵĂŝƐůĞǀĞƐ
ƉƌŽǀŽĐĂ Ă ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĚĂƐ ƉĞĕĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ğ Ă ĂĚŽĕĆŽ ĚĞ ĐŽďƌŝŵĞŶƚŽƐ
ƌĞĚƵǌŝĚŽƐĚĂƐĂƌŵĂĚƵƌĂƐ͕ƉƌĞũƵĚŝĐĂŶĚŽĂĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
KƐ ŐƵĂƌĚĂͲĐŽƌƉŽƐ ŵĞƚĄůŝĐŽƐ͕ ŵĂŝƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ƉĂƐƐĂƌĞůĂƐ͕ ƐĆŽ ŵĂŝƐ ůĞǀĞƐ Ğ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘
ϱ͘ϭ͘ϵ͘ĐĂďĂŵĞŶƚŽƐ
ĂͿ ƌĞŶŽƐĚĂWŝƐƚĂĚĞZŽůĂŵĞŶƚŽ
ŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐƉŽƌƚƵďŽƐĚĞĐůŽƌĞƚŽĚĞƉŽůŝǀŝŶŝůĂ;WsͿĚĞϭϬ͕ϬĐŵ;ĚĞǌĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ
ĚĞ ĚŝąŵĞƚƌŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵşŶŝŵŽ ĞǆĐĞĚĞŶƚĞ ĚĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ϭϱ͕Ϭ Đŵ ;ƋƵŝŶǌĞ
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ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ͕ ƉŽŶƚĂƐ Ğŵ ďŝƐĞů Ğ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚŽƐ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϰ͕Ϭ ŵ ;ƋƵĂƚƌŽ ŵĞƚƌŽƐͿ͕ ƉĂƌĂ
ŵĞŝĂƉŝƐƚĂ͘
ďͿ ƌĞŶŽƐĚĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĞŵĂŝǆĆŽ
ƌĞŶŽƐ ĚĞ ƚƵďŽƐ ĚĞ ϳ͕ϱ Đŵ ;ƐĞƚĞ ǀşƌŐƵůĂ ĐŝŶĐŽ ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ ĚĞ ĚŝąŵĞƚƌŽ͕
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŵşŶŝŵŽ ĞǆĐĞĚĞŶƚĞ ĚĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ϭϬ͕Ϭ Đŵ ;ĚĞǌ ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ͕ ƉŽŶƚĂƐ Ğŵ
ďŝƐĞů͕ĐŽůŽĐĂĚŽƐĞŵƚŽĚŽƐŽƐƉŽŶƚŽƐďĂŝǆŽƐ͘
ĐͿ WŝŶŐĂĚĞŝƌĂƐ
WĞƋƵĞŶĂƐƐĂůŝġŶĐŝĂƐĚĞĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͕ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌĞƐ͕ĐŽůŽĐĂĚĂƐŶĂƐĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ
ůĂƚĞƌĂŝƐĚĞůĂũĞƐĞŵďĂůĂŶĕŽ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉƌŽũĞƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͘
ϱ͘Ϯ͘

ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ

 ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ Ğ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ Ă ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĚĞƉĞŶĚĞƌĆŽ
ĚŽƚŝƉŽĞĚŝŵĞŶƐĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĂĞǆĞĐƵƚĂƌ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽĞǆĞĐƵƚĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐƵĂƌĞůĂĕĆŽ
ĚĞƚĂůŚĂĚĂ͘
ϱ͘ϯ͘

ǆĞĐƵĕĆŽ

Ϯ͘ϯ͘ϭ &ƀƌŵĂ
ƵŝĚĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͗
ĨĞƌƌĂŐĞŵĚĞǀĞĞƐƚĂƌůŝŵƉĂ͕ŝƐĞŶƚĂĚĞĐƌŽƐƚĂƐƐŽůƚĂƐĚĞĨĞƌƌƵŐĞŵĞƚĞƌƌĂ͕ſůĞŽŽƵ
ŐƌĂǆĂ͕ĞĞƐƚĂƌĨŝǆĂĚĞŵŽĚŽĂŶĆŽƐĂŝƌĚĂƉŽƐŝĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞĂĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵ͖
DĂŶƚĞƌ Ă ĂƌŵĂĕĆŽ ĂĨĂƐƚĂĚĂ ĚĂ ĨƀƌŵĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĞƐƉĂĕĂĚŽƌĞƐ ĐƵũĂ ĞƐƉĞƐƐƵƌĂ Ġ
ŝŐƵĂůĂĚŽĐŽďƌŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŵƉƌŽũĞƚŽ͖ŽƐĞƐƉĂĕĂĚŽƌĞƐĚĞǀĞŵƚĞƌƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŐƵĂůŽƵ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂĚŽĐŽŶĐƌĞƚŽĚĂƐƉĞĕĂƐ͕ĞƐƚĂƌůŝŵƉŽƐĞŝƐĞŶƚŽƐĚĞĨĞƌƌƵŐĞŵŽƵƉŽĞŝƌĂ͖
'ĂƌĂŶƚŝƌ Ž ŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ ƉƌƵŵŽ͕ ĞƐƋƵĂĚƌŽ͕ ƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽ͕ ĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉĞĕĂƐ Ğ
ŝŵƉĞĚŝƌŽĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŽŶĚƵůĂĕƁĞƐŶĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚĂŵĂĚĞŝƌĂ͖
KďĞĚĞĐĞƌƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞăƐĐŽƚĂƐĞŶşǀĞŝƐĚŽƉƌŽũĞƚŽĞǆĞĐƵƚŝǀŽĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
Ϯ͘ϯ͘Ϯ ŽŶĐƌĞƚŽŝĐůſƉŝĐŽ
ĞǀĞƐĞƌŽďĞĚĞĐŝĚŽĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͘
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K ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ŽŶĚĞ ĂƐ ƉĞĚƌĂƐ ĚĞ ŵĆŽ ƐĞƌĆŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ĚĞǀĞ ƉŽƐƐƵŝƌ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂĂĐŽŵƉƌĞƐƐĆŽŵşŶŝŵĂĚĞϭϬDWĂ͕ϯϬйĞŵǀŽůƵŵĞĚĞƉĞĚƌĂĚĞŵĆŽĞϳϬйĚĞ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ͘
 ƉĞĚƌĂ ĚĞ ŵĆŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ ă ŵĂƐƐĂ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵ͘
dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ ĂƐ ŵĂŝŽƌĞƐ ĞƐƉĞƐƐƵƌĂƐ ĚŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ
ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞƐĐŽƌĂĚĂƐ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽĞƐƚĂŶƋƵĞŝĚĂĚĞĚĞďŽŵŶşǀĞů͘
Ϯ͘ϯ͘ϯ ŽŶĐƌĞƚŽ&ĐŬϯϬDƉĂ
WĂƌĂ Ž ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ Ğŵ ŽďƌĂ͕ ŵŝƐƚƵƌĂƌ ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚŽƐ Ğŵ
ĨƵŶĕĆŽĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƉĞůĂŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͘
ƵŝĚĂĚŽƐŶŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͗
hƚŝůŝǌĂƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞďŽĂƋƵĂůŝĚĂĚĞƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐƉĞůĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͖
ŵƉƌĞŐĂƌ ŶŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ ĄŐƵĂ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŐƌĂƵ ĚĞ ƉůĂƐƚŝĐŝĚĂĚĞ
ŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽăĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵĚĂŽďƌĂ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽƚŽůĞƌĂĚŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞĄŐƵĂ͘
KĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƉĞůĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͘
DŝƐƚƵƌĂƌŽĐŽŶĐƌĞƚŽĂƚĠĂƚŝŶŐŝƌĂŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞ͕ĂĨĂůƚĂĚĞƐƚĂĂĐĂƌƌĞƚĂƵŵƐĞŶƐşǀĞů
ĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĞĐąŶŝĐĂĞĚĂĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͖
>ĂŶĕĂƌŽĐŽŶĐƌĞƚŽŶĂƐĨƀƌŵĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉůĂŶŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͘
ƐŽŵĞŶƚĞĚĞƉŽŝƐĚĞĂƉƌŽǀĂĚŽĞůŝďĞƌĂĚŽƉĞůĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͘ƵŝĚĂĚŽƐŶŽůĂŶĕĂŵĞŶƚŽ͗
WƌŽŝďŝĚĂƐũƵŶƚĂƐƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂŵƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͖
ZĞĂůŝǌĂƌŽƐĞŶƐĂŝŽƐĚĞĂďĂƚŝŵĞŶƚŽ;͞^ůƵŵƉdĞƐƚ͟ͿĞŵĐĂĚĂďĞƚŽŶĂĚĂŽƵ ĐĂŵŝŶŚĆŽ
ďĞƚŽŶĞŝƌĂŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵ͖
EĆŽĠƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂƋƵĞĚĂĚĞĐŽŶĐƌĞƚŽĂĐŝŵĂĚĞϮŵĚĞĂůƚƵƌĂ͖
/ŶŝĐŝĂƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƚşŶƵĂĐŽŵŝŶƚĞƌƌƵƉĕƁĞƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂƐũƵŶƚĂƐ͖
ǀŝƚĂƌǀĂǌŝŽƐŽƵŶŝŶŚŽƐ͕ĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞŽĐŽŶĐƌĞƚŽƐĞũĂƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĨŝŶĂĚŽ
ũƵŶƚŽăƐĨƀƌŵĂƐĞƉĞĕĂƐĞŵďƵƚŝĚĂƐ͘
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Ϯ͘ϯ͘ϰ ĕŽ
ƵŝĚĂĚŽƐŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͗
EĆŽ ĞŵƉƌĞŐĂƌ ĂĕŽ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĚĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂ Ğŵ ƉƌŽũĞƚŽ͕ ƐĞŵ
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĚĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĞĚŽĂƵƚŽƌĚŽƉƌŽũĞƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͖
EĆŽĚŽďƌĂƌŽƐĂĕŽƐĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂϱϬŽƵϲϬĞŵƉŽƐŝĕƁĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂƋƵĞůĂƐ
ŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŵƉƌŽũĞƚŽ͕ƋƵĞƌƉĂƌĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĂŵŽŶƚĂŐĞŵŽƵŽƚƌĂǀĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĨƀƌŵĂƐŶĂƐĚŝůĂƚĂĕƁĞƐ͖
ƐĞŵĞŶĚĂƐŶĆŽƉƌŽũĞƚĂĚĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ĂƐEŽƌŵĂƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽĂƵƚŽƌĚŽƉƌŽũĞƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͖
ŽůŽĐĂƌĂĂƌŵĂĚƵƌĂŶĂĨƀƌŵĂĐŽŶĨŽƌŵĞŽƉƌŽũĞƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͘
Ϯ͘ϯ͘ϱ ƉĂƌĞůŚŽƐĚĞƉŽŝŽ
KƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ͕ ĚĞƉŽŝƐ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĚŽƐ͕ ĚĞǀĞŵ ĞƐƚĂƌ ĚĞƐŝŵƉĞĚŝĚŽƐ Ğ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ Ă ƉĞƌŵŝƚŝƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ƉƌŽũĞƚŽ͖ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ
ƋƵĂŶƚŽĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂůĞŵĂƌƚŝĐƵůĂĕƁĞƐĨŝǆĂƐ͕ĞůĄƐƚŝĐĂƐĞŵſǀĞŝƐĞ͕ƋƵĂŶƚŽĂŽ
ŵĂƚĞƌŝĂů

ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕

Ğŵ

ĂƌƚŝĐƵůĂĕƁĞƐ

ĚĞ

ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕

ĚĞ

ƉŽůŝĐůŽƌŽƉƌĞŶŽ͕

ĚĞ

ƚĞƚƌĂĐůŽƌŽĨůƵŽƌĞƚŝůĞŶŽ͕ŵĞƚĄůŝĐĂƐĞĂƌƚŝĐƵůĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͘
ŶƚƌĞĂƐĂƌƚŝĐƵůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĂŵĂŝƐƵƐƵĂůĠĂƚŝƉŽ&ƌĞǇƐƐŝŶĞƚ͕ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŵĂƐĞĕĆŽĞƐƚƌĂŶŐƵůĂĚĂŶĂũƵŶĕĆŽĚĂĐĂďĞĕĂĚŽƉŝůĂƌĐŽŵĂǀŝŐĂ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽĚĞƵŵŵşŶŝŵŽ
ĚĞ ϱ͕Ϭ Đŵ ;ĐŝŶĐŽ ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ Ă Ƶŵ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϭͬϯ ;Ƶŵ ƚĞƌĕŽͿ ĚĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĚŽ ƉŝůĂƌ͖ Ƶŵ ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϱ͕Ϭ Đŵ ;ĐŝŶĐŽ ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ ĚĂƐ
ďŽƌĚĂƐĚŽƉŝůĂƌĠŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͘
KƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĚĞ ĞůĂƐƚƀŵĞƌŽ͕ ŵĂŝƐ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ƉŽůŝĐůŽƌŽƉƌĞŶŽ
ĨƌĞƚĂĚŽ͕ƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐƉŽƌĐŚĂƉĂƐĨŝŶĂƐĚĞĂĕŽ͕ĐŽůĂĚĂƐĂƉůĂĐĂƐĚĞďŽƌƌĂĐŚĂƐŝŶƚĠƚŝĐĂă
ďĂƐĞ ĚĞ ƉŽůŝĐůŽƌŽƉƌĞŶŽ͖ ƚŽĚŽ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉŽƌ ƵŵĂ ĨŝŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ
ƉŽůŝĐůŽƌŽƉƌĞŶŽ͕ǀƵůĐĂŶŝǌĂĚĂĞƉƌŽƚĞƚŽƌĂ͘ƐƉĞĐŝĂůĐƵŝĚĂĚŽĚĞǀĞƐĞƌĚĂĚŽĂŽĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƉůĂĐĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵŽĐŽŶĐƌĞƚŽƐĞĨĂǌĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐĚĞ
ĞƐŵĞƌĂĚŽĂĐĂďĂŵĞŶƚŽ͘
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KƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĐŽŵ ƚĞƚƌĂĐůŽƌŽĨůƵŽƌĞƚŝůĞŶŽ ƐĆŽ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ ƵƐĂĚŽƐ Ğŵ
ĚƵĂƐĐŽŵďŝŶĂĕƁĞƐ͗ƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐůĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽƚĞƚƌĂĐůŽƌŽĨůƵŽƌĞƚŝůĞŶŽ
ĞŶƚƌĞ ƉůĂĐĂƐ ĚĞ ĂĕŽ ŽƵ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐůĂĕĆŽ Ğ ƌŽƚĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ ƵŵĂ
ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞƉůĂĐĂƐĚĞĂĕŽ͕ĚĞƉŽůŝĐůŽƌŽƉƌĞŶŽĞĚĞƚĞƚƌĂĐůŽƌŽĨůƵŽƌĞƚŝůĞŶŽ͘
KƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĚĞ ĂĕŽ ĚĞǀĞŵ ĂƚĞŶĚĞƌ ăƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ ǀŝŐŽƌ Ğ ƐĞƌ
ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ ĚĂ ŽǆŝĚĂĕĆŽ ƉŽƌ ƉŝŶƚƵƌĂ ĞͬŽƵ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ ſůĞŽ ŝŶĞƌƚĞ͖ ĞƐƚĞƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂů͘
ƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽĞƐƉĞĐŝĂŝƐĚĞǀĞŵƐĞƌƵƐĂĚŽƐĞŵŽďƌĂƐĚĞŵĂŝŽƌǀƵůƚŽ͕ŽŶĚĞĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĨŽŐĞŵĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘
ƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĚĞ ĐŚƵŵďŽ͕ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ŶĞŽƉƌĞŶĞ͕
ŶĆŽĚĞǀĞŵŵĂŝƐƐĞƌĐŽŐŝƚĂĚŽƐ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞŽĐŚƵŵďŽĞƐĐŽĂĐŽŵĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ͘
Ϯ͘ϯ͘ϲ :ƵŶƚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ
Ɛ ũƵŶƚĂƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶĆŽ ƉƵĚĞƌĞŵ ƐĞƌ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƐ ƉŽƌ ůĂũĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕ĞŵƚŽĚĂĂůĂƌŐƵƌĂĚĂƉŝƐƚĂ͕ƉŽƌůĄďŝŽƐƉŽůŝŵĠƌŝĐŽƐŽƵ
ƉŽƌĐĂŶƚŽŶĞŝƌĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐ͖ĞƐƚĂƐĐĂŶƚŽŶĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĨŝǆĂĚĂƐŶĂůĂũĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂůƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĞďĂƌƌĂƐƐŽůĚĂĚĂƐ͕ĂŶƚĞƐĚĂĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵĚŽƉĂǀŝŵĞŶƚŽĞŽďĞĚĞĐĞŶĚŽĂƐĞƵŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĂ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ĂďĞƌƚƵƌĂƐ Ğ ƉĞƋƵĞŶĂƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŵͲƐĞ ũƵŶƚĂƐ ĚĞ
ǀĞĚĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ƉĞƌĨŝƐ ĞůĂƐƚŽŵĠƌŝĐŽƐ ǀĂǌĂĚŽƐ͖ ƉĂƌĂ ŐƌĂŶĚĞƐ ĂďĞƌƚƵƌĂƐ Ğ ŐƌĂŶĚĞƐ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐƐĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĞƌĨŝƐĐŽŵƉŽƐƚŽƐĚĞĞůĂƐƚƀŵĞƌŽǀƵůĐĂŶŝǌĂĚŽĞĐŚĂƉĂƐĚĞ
ĂĕŽ͘
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ĂŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĞŽƐĐƵŝĚĂĚŽƐĚĞĐŽůŽĐĂĕĆŽ
ĚĂƐũƵŶƚĂƐƐĆŽĨĂƚŽƌĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
Ϯ͘ϯ͘ϳ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ
KƐ ŐƵĂƌĚĂͲĐŽƌƉŽƐ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ƐĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵƵŝƚŽ ĞƐďĞůƚŽƐ͕
ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ƚŽŵĂĚŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ͕ ŶĂ ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ğ Ž
ĐŽďƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƌŵĂĚƵƌĂƐĞ͕ŶĂĐŽůŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͘
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Ϯ͘ϯ͘ϴ ĐĂďĂŵĞŶƚŽƐ
ĂͿ ƌĞŶŽƐ
KƐ ĚƌĞŶŽƐ͕ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ƉƌŽũĞƚŽ͕ ĚĞǀĞŵ ĐĂƉƚĂƌ ĂƐ ĄŐƵĂƐ Ğŵ ůŝŐĞŝƌŽƐ
ƌĞďĂŝǆŽƐ ŶĂ ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ĞƐĐŽĄͲůĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƚƵďŽƐ ĐŽŵ ƉŽŶƚĂƐ Ğŵ ďŝƐĞů Ğ
ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ϭϬ͕Ϭ Đŵ ;ĚĞǌ ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ Ă ϭϱ͕Ϭ Đŵ ;ƋƵŝŶǌĞ ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐͿ ƐĂůŝĞŶƚĞ ĚĂ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
ϯ͘ /ŶƐƉĞĕƁĞƐ
ϯ͘ϭ ŽŶƚƌŽůĞĚŽƐŝŶƐƵŵŽƐ
K ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚĞǀĞ ŽďĞĚĞĐĞƌ ĂŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ũĄ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͘ KƐ
ĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽĚĞĞůĂƐƚƀŵĞƌŽĨƌĞƚĂĚŽĚĞǀĞŵĂƚĞŶĚĞƌĂŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂEŽƌŵĂEd
EZ ϵϳϴϯ͗ϭϵϵϳ͕ Ğ ŽƐ ƉĞƌĨŝƐ ĚĞ ĞůĂƐƚƀŵĞƌŽ ǀƵůĐĂŶŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ũƵŶƚĂƐ ĚĞ ĚŝůĂƚĂĕĆŽ͕ ă Ed
EZͲϭϮϲϮϰ͗ϮϬϬϰ͘sĞƌŝĨŝĐĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĚĞĨĞŝƚŽƐĚĞĨĂďƌŝĐĂĕĆŽŶŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽĞ
ŶĂƐũƵŶƚĂƐĂƐĞƌĞŵĂƉůŝĐĂĚĂƐ͘
ϯ͘Ϯ ŽŶƚƌŽůĞĚĂǆĞĐƵĕĆŽ
ϯ͘Ϯ͘ϭ ƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽ
EĂĐŽůŽĐĂĕĆŽĞĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͗
ĂͿ Ž ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĂŽƐ ĚĞƐĞŶŚŽƐ Ğ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚŝĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽũĞƚŽ͖ ƐĞ
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ƉŽƌ
ſƌŐĆŽŝĚƀŶĞŽ͖
ďͿ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĂĐŽŵŽĚĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ ĨŽůŐĂƐ ŵşŶŝŵĂƐ
ĚĞϱĂϭϬĐŵ͖
ĐͿ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ğŵ ĐŽŶƚĂƚŽ ĐŽŵ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ĚĞ
ĂƉŽŝŽĞĂƉƌĞǀŝƐĆŽĚĂƐĂƌŵĂĚƵƌĂƐĚĞĨƌĞƚĂŐĞŵ͖
ĚͿ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ďĞƌĕŽƐ ĚĞ ĂƌŐĂŵĂƐƐĂ ŽƵ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĐŽŵ
ĂĐĂďĂŵĞŶƚŽƐůŝƐŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂŝƐ͕ĚĞϱĐŵĚĞĂůƚƵƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ͖
ĞͿ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ ƉĂƌĂ ǀŝƐƚŽƌŝĂƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ Ğ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĚĞ ůŝŵƉĞǌĂ Ğ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͖
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ĨͿ Ă ƉƌĞǀŝƐĆŽ͕ ŶŽ ƉƌŽũĞƚŽ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͕ ĚĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽƐ
ĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽ͖
ŐͿ ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚĂŽďƌĂ͕ƐĞŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽƐĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
Ğŵ ƉĞƌĨĞŝƚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ Ğ ůŝǀƌĞƐ ƉĂƌĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ͕
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽƐĞƌŽƚĂĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ͘
ϯ͘ϯ ŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĞŶĆŽͲĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ
dŽĚŽƐŽƐĞŶƐĂŝŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐŝŶƐƵŵŽƐĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞĚŽƉƌŽĚƵƚŽ
ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž WůĂŶŽ ĚĂ YƵĂůŝĚĂĚĞ ;W'YͿ͕ Ă ƐĞƌ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉĞůŽ
ĞǆĞĐƵƚĂŶƚĞ͘
KƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĞƐƚĂƚşƐƚŝĐŽ ƐĞƌĆŽ ĂŶĂůŝƐĂĚŽƐ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ
ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐ
ŶĆŽͲĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĚŽƐŝŶƐƵŵŽƐ͕ĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͘
KƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ĂƚĞŶĚĞƌĞŵ ăƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ŶŽƐ ŝƚĞŶƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
ƐĞƌĆŽƌĞũĞŝƚĂĚŽƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĐŽƌƌŝŐŝĚŽƐ͕ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐŽƵƌĞĨĞŝƚŽƐ͘
ϰ͘ ƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞDĞĚŝĕĆŽ
KƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƚĂEŽƌŵĂƐĞƌĆŽ
ŵĞĚŝĚŽƐƉĞůŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͗
Ɛ ŵĞĚŝĕƁĞƐ ĚĂƐ ĨƀƌŵĂƐ͕ ĞƐĐŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ğ ĂƌŵĂĚƵƌĂƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ
ƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
KƐĚĞŵĂŝƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌŵĞĚŝĚŽƐ͗
ĂͿ ĂƉĂƌĞůŚŽƐĚĞĂƉŽŝŽ͕ĞŵŵĂƐƐĂŽƵĞŵǀŽůƵŵĞĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͖
ďͿ ũƵŶƚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ͕ƉŽƌŵĞƚƌŽĚĞũƵŶƚĂĐŽůŽĐĂĚĂ͖
ĐͿ ŐƵĂƌĚĂͲĐŽƌƉŽƐ͕ƉŽƌŵĞƚƌŽĐŽůŽĐĂĚŽ͖
ĚͿ ƐŽďƌĞůĂũĞ͕ ƉŽƌ ŵĞƚƌŽ ĐƷďŝĐŽ ůĂŶĕĂĚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ƐĞĕĆŽ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĚŽ
ƉƌŽũĞƚŽ͖
ĞͿ ĚƌĞŶŽƐ͕ƉŽƌƵŶŝĚĂĚĞĐŽůŽĐĂĚĂ͖
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 ŵĆŽͲĚĞͲŽďƌĂ͕ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ Ğ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ
ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŵĞĚŝĕĆŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ŽĐĂƐŝĆŽ ĚĂƐ ĐŽŵƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞ ƉƌĞĕŽ
ƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
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WZK:dK^/K
Zs/d>/KWKEdKEZdKZDK^KZW/>ZD>sEZ/
WZʹ>1^/KDZKͬ,/

ϭ͘ K:d/sK͗
ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ŽďƌĂƐͬƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĂ
Zs/d>/KWKEdEKdh>/ZKK^ZEd^͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽʹ
ĂŚŝĂ͘
Ϯ͘ ^Z/KK^^Zs/K^͗
Ɛ ŽďƌĂƐͬƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ĂŵƉůŝĂĕĆŽ ĚĂ ƉŽŶƚĞ ĚĂ ^ĂƉƵĐĂŝĂ͕ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚĞ
ĐĞƌƚĂŵĞ͕ĂĚǀŝƌĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞWƌŽũĞƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ͘
 WZKWKEEd ĚĞǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ŶŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ƵŶŝƚĄƌŝŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ƉƌŽƉŽƐƚŽƐ͕
ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽƐ͕
ĚĞƐŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ůĞŝƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƐĞŐƵƌŽƐ͕ůƵĐƌŽ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĚŝƌĞƚĂƐ͕ĞƚĐ͘
YƵĂůƋƵĞƌ ĚƷǀŝĚĂ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŽďƌĂƐͬƐĞƌǀŝĕŽƐ ƐĞƌĄ ĚŝƌŝŵŝĚĂ ƉĞůĂ &ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ
ŶŽƌƚĞĂƌĄƉĞůŽWƌŽũĞƚŽĄƐŝĐŽ͘
 WZ&/dhZ DhE//W>  >1^/K DZK ƉŽĚĞƌĄ ŽƌĚĞŶĂƌ ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ Ă
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƚƌĂďĂůŚŽƋƵĞƉŽƐƐĂƐĞƌĚĂŶŝĨŝĐĂĚŽŽƵƉƌĞũƵĚŝĐĂĚŽƉĞůĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ ŽƵ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƐƵĂ ĐŽŶǀĞŶŝġŶĐŝĂ͘  KEdZd ŶĆŽ ƚĞƌĄ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ Ă
ƌĞĐůĂŵĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůĚĞǀŝĚŽĂĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽ͘
 WZ&/dhZ DhE//W>  >1^/K DZK ƐĞ ĚĞƐŽďƌŝŐĂ ĚŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĄŐƵĂ͕ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐăKEdZd͘
ϯ͘ ^d/Dd/sh^dK͗
K ĐƵƐƚŽ ƚŽƚĂů ƉĂƌĂ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŵ / ŝŶĐůƵƐŽ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ
ĞƐƚŝŵĂĚŽĚĂWZ&/dhZDhE//W>>1^/KDZKĠĚĞZΨϰϵ͘ϱϴϮ͕Ϯϱ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞ
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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ŶŽǀĞŵŝů͕ƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐĞŽŝƚĞŶƚĂĞĚŽŝƐƌĞĂŝƐĞǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽĐĞŶƚĂǀŽƐͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ
ĚĞĨŽƌŵĂƵŶŝƚĄƌŝĂĞŵƉůĂŶŝůŚĂĂŶĞǆĂ͘
dŽĚĂƐ ĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƚĞƌ ĐŽŵŽ ƉĂƌąŵĞƚƌŽ Ž ǀĂůŽƌ ĂĐŝŵĂ ĚĞƐĐƌŝƚŽ Ğ ƐĞƌĄ
ŝƌƌĞĂũƵƐƚĄǀĞů͘
ϰ͘ ^hͲKEdZdK͗
^ĞƌĄĂĐĞŝƚŽĂƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵĂƚĠϱϬй͘
ϱ͘ KE^MZ/K͗
EĆŽƐĞƌĄĂĐĞŝƚŽĐŽŶƐſƌĐŝŽƉĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ϲ͘ s/^/d͗
 ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞǀĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ ĚĞ ƚƵĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞ ĐŽŵ Ă
ŶĂƚƵƌĞǌĂĞůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ƐƵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐ͕ůŽĐĂŝƐĞƚƵĚŽƋƵĞƉŽƐƐĂŝŶĨůƵŝƌŶŽƐ
ƐĞƵƐĐƵƐƚŽƐĞĂWZ&/dhZDhE//W>>1^/KDZKƐĞĚĞƐŽďƌŝŐĂĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌĄŐƵĂ͕
ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ŽƵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ă KEdZd͘  >//dEd ĚĞǀĞƌĄ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĨŝƌŵĂŶĚŽƋƵĞĐŽŶŚĞĐĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ϳ͘ WZKyhK͗
K ƉƌĂǌŽ ƉĂƌĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚĞƐ͕ ƐĞƌĄ ĚĞ ϭϮϬ ;ĐĞŶƚŽ Ğ ǀŝŶƚĞͿ ĚŝĂƐ ĐŽƌƌŝĚŽƐ͕
ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͘
ϴ͘ WZK'ZEd/͗
ůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞŶĐĞĚŽƌĂĚĞǀĞƌĄĨŽƌŶĞĐĞƌŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽĞǀĂůŽƌ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϵϯĚĞϮϭĚĞũƵŶŚŽĚĞϭϵϵϯ͘
ϵ͘ KE/O^W'DEdK͗
ƐĨĂƚƵƌĂƐĚĞǀĞƌĆŽǀŝƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽƌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂĐĂĚĂ
ƐĞƌǀŝĕŽĨĂƚƵƌĂĚŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƚĞƐƚĂĚĂƉĞůĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͘

>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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ƐŵĞƐŵĂƐƐſƐĞƌĆŽůŝďĞƌĂĚĂƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƉſƐĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂĄƌĞĂŐĞƐƚŽƌĂ͕
ĞƐƚĂƌ ŝƐĞŶƚĂƐ ĚĞ ĞƌƌŽƐ ŽƵ ŽŵŝƐƐƁĞƐ͖ ƐĞŵ Ž ƋƵĞ͕ ƐĞƌĆŽ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ ĚĞǀŽůǀŝĚĂƐ ă
KEdZdƉĂƌĂĐŽƌƌĞĕƁĞƐ͘
KƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽďƌĂŶĕĂƐ ŝŶĚŝĐĂƌĆŽ͕ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ž ŶƷŵĞƌŽ Ğ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ;ƐͿ EŽƚĂ;ƐͿ ĚĞ ŵƉĞŶŚŽ ĞŵŝƚŝĚĂ;ƐͿ ƉĞůĂ WZ&/dhZ DhE//W>  >1^/K
DZK͕ĞƋƵĞĐƵďƌĂŵĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐŽďƌĂƐͬƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ϭϬ͘y/'E/^dE/^͗
ĞǀĞƌĄƐĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽŽƐŝƚĞŶƐĂďĂŝǆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͗
ϭϬ͘ϭ͘ ZĞŐŝƐƚƌŽ ŽƵ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ŶŽ Z ;ŽŶƐĞůŚŽ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ
ŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞŐƌŽŶŽŵŝĂͿĞͬŽƵh;ŽŶƐĞůŚŽĚĞƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĞhƌďĂŶŝƐŵŽͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐ
ĄƌĞĂƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƉƌŽũĞƚŽďĄƐŝĐŽ͕ĞŵƉůĞŶĂǀĂůŝĚĂĚĞ͖

ϭϬ͘Ϯ͘ YƵĂŶƚŽăĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐŽͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͗ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵŽƵŵĂŝƐĂƚĞƐƚĂĚŽƐ
ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ͕ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽ ƉŽƌ ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ŽƵ ƉƌŝǀĂĚŽ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂ͕ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ
ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͕ ĐŽŵƉĂƚşǀĞů Ğŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞƐ Ğ ƉƌĂǌŽƐ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕
ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĚĞŵĂŝŽƌƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞǀĂůŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŽ ŽďũĞƚŽ͘^ĞƌĄĂĚŵŝƚŝĚĂ͕
ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽŵşŶŝŵŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽ͕ĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƚĞƐƚĂĚŽƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞ͕ĂƐĂďĞƌ͗

ϭϬ͘Ϯ͘ϭ͘ŽŶĐƌĞƚŽʹŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽŵşŶŝŵĂĚĞϯ͕ϳϭŵϹ͖
ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ͘ůǀĞŶĂƌŝĂĚĞWĞĚƌĂͬŽŶĐƌĞƚŽĐŝĐůſƉŝĐŽʹŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽŵşŶŝŵĂĚĞϭϭ͕ϯϳŵϹ͖
ϭϬ͘Ϯ͘ϯ͘ƌŵĂĕĆŽĞŵĂĕŽʹŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽŵşŶŝŵĂĚĞϮϱϰ͕ϭϬŬŐ͖

ϭϬ͘ϯ͘ KƐ ĂƚĞƐƚĂĚŽƐ ĞǆŝŐŝĚŽƐ ŶŽ ƐƵďŝƚĞŵ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƉĂƌĂ ƐĞƌĞŵ ĂĐĞŝƚŽƐ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ƚĞƌ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗

ϭϬ͘ϯ͘ϭ͘ĞƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĂƐ ŽďƌĂƐ ŽƵ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ ĂƚĞƐƚĂƌ Ă
ĞǆĞĐƵĕĆŽƉĂƌĐŝĂůŽƵƚŽƚĂůĚŽŽďũĞƚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͖
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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ϭϬ͘ϯ͘Ϯ͘&ŝƌŵĂĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ͖
ϭϬ͘ϯ͘ϯ͘ĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͖
ϭϬ͘ϯ͘ϰ͘DĞŶĕĆŽĂŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂĞǆƉĞĚŝĚŽĞŵƌĂǌĆŽĚĂƐ
ŽďƌĂƐŽƵƐĞƌǀŝĕŽƐĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ;ZdͬZZdͿ͖
ϭϬ͘ϯ͘ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƋƵĂŶƚŽ Ă ĂƵƚŽƌŝĂ ĚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵŽ ŶŽŵĞ ĐŽŵƉůĞƚŽ Ğ
ĞŶĚĞƌĞĕŽ͘

ϭϬ͘ϰ͘

ŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞ

ĞƌƚŝĚĆŽĚĞĐĞƌǀŽdĠĐŶŝĐŽʹd͕ĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůŽZŽƵhĚĂƌĞŐŝĆŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĞŵŶŽŵĞĚŽ;ƐͿƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů;ŝƐͿƚĠĐŶŝĐŽ;ƐͿĞͬŽƵ
ŵĞŵďƌŽƐĚĂĞƋƵŝƉĞƚĠĐŶŝĐĂƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĆŽĚĂŽďƌĂ͕ƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĞĂŶŽƚĂĕĆŽĚĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞdĠĐŶŝĐĂ ͲZdŽƵ ŽZĞŐŝƐƚƌŽĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞdĠĐŶŝĐĂ ͲZZd͕
ƌĞůĂƚŝǀŽ ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ ĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĚĞ ŵĂŝŽƌ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ
ƚĠĐŶŝĐĂĞǀĂůŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĂƐĂďĞƌ͗
ϭϬ͘ϯ͘ϭ͘

ŽŶĐƌĞƚŽ͖

ϭϬ͘ϯ͘Ϯ͘

ůǀĞŶĂƌŝĂĚĞWĞĚƌĂͬŽŶĐƌĞƚŽĐŝĐůſƉŝĐŽ͖

ϭϬ͘ϯ͘ϯ͘

ƌŵĂĕĆŽĞŵĂĕŽ͖

ϭϭ͘/E^d>K͕DK/>/K^DK/>/K͗
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͕ŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽĞĚĞƐŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĨşƐŝĐĂĞ
ĚĞĞƋƵŝƉĂƌŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐƵũŽĐƵƐƚŽ͕ƐĞƌĄĚŝůƵşĚŽŶŽƉƌĞĕŽŐůŽďĂůĚĂŽďƌĂ͘
ϭϮ͘WZKWK^dWZK^͗
ĞǀĞƌĄƐĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽŽƐŝƚĞŶƐĂďĂŝǆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͗
ϭϮ͘ϭ͘

WůĂŶŝůŚĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ;ǀĞƌ ĞĚŝƚĂůͿ ʹ

WůĂŶŝůŚĂ'ĞƌĂů͕ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ&şƐŝĐŽͲ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞ/͖
ϭϯ͘Z/dZ/K^:h>'DEdK͗
^ĞƌĄǀĞŶĐĞĚŽƌĂĂ>ŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŵĞŶŽƌƉƌĞĕŽŐůŽďĂůĞ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĞŵƉĂƚĞĞŶƚƌĞ
ĚƵĂƐ ŽƵ ŵĂŝƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ƉƌĞĕŽ͕ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƐŽƌƚĞŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ƉĂƌĂ ĚĞĨŝŶŝƌ Ă
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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ǀĞŶĐĞĚŽƌĂ͘ WĂƌĂ ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ ƐĞƌĄ ŽďĞĚĞĐŝĚŽ ƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞ Ă ŽƌĚĞŵ ĚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ŐĞƌĂů͕ ƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ƉƌĞĕŽ͕ Ğ ĞƐƚĄ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ ă
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚĞǀĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŶŽƉƌĞĕŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͕
ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ŝŵƉŽƐƚŽƐ Ğŵ ŐĞƌĂů͕ ůĞŝƐ ƐŽĐŝĂŝƐ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƐĞŐƵƌŽ͕ůƵĐƌŽƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĚŝƌĞƚĂƐ͕ĞƚĐ͘
ϭϰ͘Ed/ZKKZ^͗


ƐĞĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ŵſǀĞŝƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐĚŽĐĂŶƚĞŝƌŽĚĞŽďƌĂƐ͕ĂƉſƐ
ŽƚĠƌŵŝŶŽĚĂƐŽďƌĂƐ͕ƐĆŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚŽŵƉƌĞŝƚĞŝƌŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌƌĞƚŝƌĂĚŽƐĞŽƐůŽĐĂŝƐ
ůŝŵƉŽƐĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌǀĞƐƚşŐŝŽƐĚĞƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͘
ϭϱ͘ZhZ^K^KZDEdZ/K^͗
ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞdKDWZKĐŽƌƌĞƌĆŽƉŽƌĐŽŶƚĂĚĂŽƚĂĕĆŽ
KƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ͘
ϭϲ͘&/^>/K͗
ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƐĞƌĄĨĞŝƚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂ WZ&/dhZDhE//W>
>1^/KDZK͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚŽƌƚ͘ϲϳĚĂ>ĞŝŶǑ
ϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ĂƋƵĞŵĐŽŵƉĞƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐĞĂŽŶƚƌĂƚĂĚĂĞƐƚĄĞǆĞĐƵƚĂŶĚŽŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞŽŝŶƚĞŐƌĂŵ͘WZKWKEEd
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
dĠĐŶŝĐŽŶŐĞŶŚĞŝƌŽŝǀŝů͕ĐŽŵĂĚĞǀŝĚĂŶŽƚĂĕĆŽĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞdĠĐŶŝĐĂ;ZdͿ͕ƋƵĞ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĚĂŵĞƐŵĂĞĂ&/^>/K͘
ϭϳ͘Z>dMZ/K^͗
ůĠŵĚŽĚŝĄƌŝŽĚĞŽďƌĂƐ͕ĂWZKWKEEd ĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐŵĞŶƐĂŝƐĚŽ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ Ž ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĨŽƚŽŐƌĄĨŝĐŽ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĨĂƚƵƌĂƐŵĞŶƐĂŝƐĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͘
ϭϴ͘YhZK^KDW>DEdZ^͗
EĆŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƋƵĂĚƌŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ƉŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞŽďƌĂƐ
ƐŝŵƉůĞƐĞĚĞƉĞƋƵĞŶĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ƐĞŵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŵ͘
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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ϭϵ͘Z/DEdKK^^Zs/K^͗
ƉſƐ Ă ŝŶƐƉĞĕĆŽ ĨŝŶĂů Ğ ƐĞŶĚŽ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĨŝƐĐĂů ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ Ă
WZ&/dhZDhE//W>>1^/KDZKĞĂKEdZdĂƐƐŝŶĂƌĆŽƵŵdZDK
EZZDEdK&1^/K͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂŵĞĚŝĕĆŽĨŝŶĂůũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƐƵŝůƚ
ĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐŝŵƉƌĞƐƐŽƐĞĞŵƌƋƵŝǀŽDĂŐŶĠƚŝĐŽ͘





>Ƶŝǌ'ŽŵĞƐ&ĞƌƌĞŝƌĂEĞƚŽ
ŶŐ͘ŝǀŝů
ZͬϰϬ͘ϴϵϮͲ



>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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YhZKKDWK^/K/
K:dK
Zs/d>/KWKEd
d/WKKZKDWZE/DEdK
ŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞZĞĨŽƌŵĂĚĞĚŝĨşĐŝŽƐ

^KEZK
EĆŽ

ŽŶĨŽƌŵĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĚĞĨŝŶŝƌĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽ
^ŽďƌĞĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ĚĞĨŝŶŝƌĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĂůşƋƵŽƚĂĚŽ/^^;ĞŶƚƌĞϮйĞϱйͿ͗

ϱϬ͕ϬϬй
ϱ͕ϬϬй

^ŝŐůĂƐ

й
ĚŽƚĂĚŽ

^ŝƚƵĂĕĆŽ

ϭǑYƵĂƌƚŝů

DĠĚŝŽ

ϯǑYƵĂƌƚŝů

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŶƚƌĂů



ϯ͕ϬϬй

Ͳ

ϯ͕ϬϬй

ϰ͕ϬϬй

ϱ͕ϱϬй

^ĞŐƵƌŽĞ'ĂƌĂŶƚŝĂ

^'

Ϭ͕ϴϬй

Ͳ

Ϭ͕ϴϬй

Ϭ͕ϴϬй

ϭ͕ϬϬй

ZŝƐĐŽ

Z

ϭ͕ϬϬй

Ͳ

Ϭ͕ϵϳй

ϭ͕Ϯϳй

ϭ͕Ϯϳй

ĞƐƉĞƐĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

&

ϭ͕Ϯϯй

Ͳ

Ϭ͕ϱϵй

ϭ͕Ϯϯй

ϭ͕ϯϵй

>

ϳ͕ϬϬй

Ͳ

ϲ͕ϭϲй

ϳ͕ϰϬй

ϴ͕ϵϲй

W

ϯ͕ϲϱй

Ͳ

ϯ͕ϲϱй

ϯ͕ϲϱй

ϯ͕ϲϱй

/^^

Ϯ͕ϱϬй

Ͳ

Ϭ͕ϬϬй

Ϯ͕ϱϬй

ϱ͕ϬϬй

WZ

Ϭ͕ϬϬй

K<

Ϭ͕ϬϬй

ϰ͕ϱϬй

ϰ͕ϱϬй

/W

ϮϬ͕ϵϱй

K<

ϮϬ͕ϯϰй

ϮϮ͕ϭϮй

Ϯϱ͕ϬϬй

/^

ϮϬ͕ϵϱй

/ƚĞŶƐ

>ƵĐƌŽ
dƌŝďƵƚŽƐ;ŝŵƉŽƐƚŽƐK&/E^ϯй͕ĞW/^Ϭ͕ϲϱйͿ
dƌŝďƵƚŽƐ;/^^͕ǀĂƌŝĄǀĞůĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ
ŵƵŶŝĐşƉŝŽͿ
dƌŝďƵƚŽƐ;ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞĂ
ZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂͲϬйŽƵϰ͕ϱйͲĞƐŽŶĞƌĂĕĆŽͿ
/^DĚĞƐŽŶĞƌĂĕĆŽ
;&ſƌŵƵůĂĐſƌĚĆŽdhͿ
/KDĚĞƐŽŶĞƌĂĕĆŽ

ŶĞǆŽ͗ZĞůĂƚſƌŝŽdĠĐŶŝĐŽŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂĚŽũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽĂĂĚŽĕĆŽĚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĐĂĚĂƉĂƌĐĞůĂĚŽ/͘
KƐǀĂůŽƌĞƐĚĞ/ĨŽƌĂŵĐĂůĐƵůĂĚŽƐĐŽŵŽĞŵƉƌĞŐŽĚĂĨſƌŵƵůĂ͗
/͘Wс

;ϭнн^нZн'ͿΎ;ϭн&ͿΎ;ϭн>Ϳ
;ϭͲWͲ/^^Ϳ

Ͳϭ

ĞĐůĂƌŽƉĂƌĂŽƐĚĞǀŝĚŽƐĨŝŶƐƋƵĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽƉĂƌĂŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞ
ZĞĨŽƌŵĂĚĞĚŝĨşĐŝŽƐ͕ĠĚĞϱϬй͕ĐŽŵĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĂůşƋƵŽƚĂĚĞϱй͘
ĞĐůĂƌŽƉĂƌĂŽƐĚĞǀŝĚŽƐĨŝŶƐƋƵĞŽƌĞŐŝŵĞĚĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽWƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŽďƌĞĂZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂĂĚŽƚĂĚŽƉĂƌĂ
ĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĨŽŝ^DĞƐŽŶĞƌĂĕĆŽ͕ĞƋƵĞĞƐƚĂĠĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚĂƉĂƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
WƷďůŝĐĂ͘
KďƐĞƌǀĂĕƁĞƐ͗

ůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽͲ
>ŽĐĂů

ƐĞǆƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϮϯĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ
ĂƚĂ

ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞůdĠĐŶŝĐŽ
>Ƶŝǌ'ŽŵĞƐ&ĞƌƌĞŝƌĂEĞƚŽ
EŽŵĞ͗
ŶŐĞŶŚĞŝƌŽŝǀŝů
dşƚƵůŽ͗
Zͬh͗ ϰϬ͘ϴϵϮͬ
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Zs/d>/KWKEdKEZdKZDK^KZW/>ZD>sEZ/WZ
WKͲW>E/>,KZDEdZ/
ϬϭʹEKDWZ&/dhZWZKWKEEd͗
WZ&/dhZDhE//W>>1^/KDZK
Ϭϰʹ>K>/͗

ϬϮʹ^Z/K͗
ϬϯͲ/
Zs/d>/KWKEdEKEZhZ>KDhE/1W/K
ϭ͕ϮϬϵϱ
ϬϲͲZ&ZE/
Ϭϱʹd͗
ϬϳͲEZ'K^^K//^
^/EW/ͲϬϯͬϮϬϮϭ
EKͲ^KEZK
^ͲϬϯͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ
KZ^ͲϬϭͬϮϬϮϭ

dh>/ZKK^ZEd^

/ƚĞŵ

ĂŶĐŽ

ĞƐĐƌŝĕĆŽ
^Zs/K^WZ>/D/EZ^
W>KZ^
dWhDKDd>,Dd>/͘&ͺϬϱͬϮϬϭϴ
ĂƌƌĂĐĆŽƉĂƌĂKďƌĂƐĚĞDĠĚŝŽWŽƌƚĞZĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽϮǀĞǌĞƐ
DKs/DEdKdZZͬDK>/K

ϭ
ϭ͘ϭ
ϭ͘Ϯ
ϭ͘ϯ
Ϯ

sϬϯϲ
ϵϴϰϱϵ
ϱϬϴϴ

WƌſƉƌŝŽ
^/EW/
KZ^

Ϯ͘ϭ

ϵϰϯϭϵ

^/EW/

Ϯ͘Ϯ

ϭϬϬϵϴϭ

^/EW/

Ϯ͘ϯ

ϵϳϵϭϮ

^/EW/

Ϯ͘ϰ

ϴϯϯϯϲ

^/EW/

Ϯ͘ϱ

ϵϳϲϮϳ

^/EW/

Ϯ͘ϲ



ſĚŝŐŽ

ϵϳϲϮϴ

^/EW/

hŶĚ

dZZKDEh>s>^KD^K>KZ'/>KͲZEK^K
KDWdKDE/͘&ͺϬϱͬϮϬϭϲ
Z'͕DEKZ^Z'Edh>,KDD/E,K
^h>EdϲDϹͲZ'KD^s/Z,/Zh>/;D
Ϭ͕ϴϬDϹͬϭϭϭ,WͿ^Z'>/sZ;hE/͗DϯͿ͘&ͺϬϳͬϮϬϮϬ
dZE^WKZdKDD/E,K^h>EdϲDϹ͕Ds/hZE
D>/dKEdhZ>;hE/͗Dϯy<DͿ͘&ͺϬϳͬϮϬϮϬ
^sKDE/WZZdKd>h^͕DDdZ/>ϭ
d'KZ/͕KD^s/Z,/Zh>/
DK>/KW/>Z^s/'^DKEZdKZDK͕&KZD
DE/KDDZd>d͕^DZWZKs/dDEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
DK>/K>:^͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϳ

YƵĂŶƚ͘

sĂůŽƌhŶŝƚ

sĂůŽƌhŶŝƚĐŽŵ
/

dŽƚĂů

ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ

ϯ͕ϲϬ
ϮϬ͕ϬϬ
ϴ͕ϬϬ

ϯϱϭ͕ϴϯ
ϭϮϯ͕ϵϮ
Ϯϭϭ͕ϮϬ

ϰϮϱ͕ϱϯ
ϭϰϵ͕ϴϴ
Ϯϱϱ͕ϰϰ

ϲ͘ϱϳϯ͕ϬϮ
ϭϱϯϭ͕ϵϬ
Ϯϵϵϳ͕ϲϬ
ϮϬϰϯ͕ϱϮ
ϱ͘ϱϰϮ͕ϵϯ

ŵϹ

ϮϬ͕ϬϬ

ϰϰ͕Ϯϭ

ϱϯ͕ϰϳ

ϭϬϲϵ͕ϰϬ

ŵϹ

ϴ͕ϯϬ

ϲ͕ϱϴ

ϳ͕ϵϱ

ϲϱ͕ϵϴ

Dϯy<D

Ϯϵ͕Ϭϱ

Ϯ͕ϱϰ

ϯ͕Ϭϳ

ϴϵ͕ϭϴ

ŵϹ

ϴ͕ϴϬ

ϰ͕ϴϯ

ϱ͕ϴϰ

ϱϭ͕ϯϵ

ŵϹ

Ϯ͕ϵϳ

ϮϳϬ͕Ϭϭ

ϯϮϲ͕ϱϳ

ϵϲϵ͕ϵϭ

ŵϹ

ϯ͕ϲϬ

ϮϮϳ͕ϰϭ

Ϯϳϱ͕Ϭϱ

ϵϵϬ͕ϭϴ

>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
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Ϯ͘ϳ

ϵϬϭϬϮ

^/EW/

Ϯ͘ϴ
ϯ

ϬϬϮϰϱ

WƌſƉƌŝŽ

ϯ͘ϭ

ϳϯϯϲϭ

^/EW/

ϯ͘Ϯ

ϭϬϬϯϰϭ

^/EW/

ϯ͘ϯ

ϴϵϱϳϲ

^/EW/

ϰ

dhKWs͕^Z/Z͕'hW>hs/>͕EϳϱDD͕&KZE/K/E^d>K
DKEhdKZ^sZd//^'h^W>hs//^͘&ͺϭϮͬϮϬϭϰ

ϰ͘ϭ

ϵϮϰϳϵ

^/EW/

ϰ͘Ϯ

ϵϮϱϭϬ

^/EW/

ϰ͘ϯ

ϵϰϵϲϲ

^/EW/

^hWZ^dZhdhZ
DKEd'D^DKEd'D&NZDs/'͕^KZDEdKKD
'Z&KD/Z͕WͲ/Z/dK^/DW>^͕D,WD/Z
W>^d/&/͕ϭϴhd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ
DKEd'D^DKEd'D&NZD>:D/͕WͲ/Z/dK
^/DW>^͕D,WD/ZKDWE^Z^/E͕Ϯ
hd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ
KEZdK&<сϯϬDW͕dZKϭ͗Ϯ͕ϭ͗Ϯ͕ϱ;/DEdKͬZ/D/ͬ
Z/dϭͿͲWZWZKDE/KKDdKE/ZϰϬϬ>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϲ

^/EW/

>EDEdKKDh^K>^͕E^DEdKDEdK
KEZdKD^dZhdhZ^͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

ϰ͘ϰ



^sKDE/s>KDWZK&͘D/KZYhϭ͕ϱDd
ϯ͕ϬD;D/EdZDKEdEd:h^EdͬhDKDWK^/KWKZ
dZ,KͿ͕KDZdZK^s/Z;Ϭ͕ϮϲDϯͬWKdE/͗ϴϴ,WͿ͕
>Z'hZϬ͕ϴDϭ͕ϱD͕D^K>Kϭd'KZ/͕D>K/^
KD>dKE1s>/EdZ&ZE/͘&ͺϬϮͬϮϬϮϭ
E^/ZD/ZKDWZ^/DW>^
W/>Z^
KEZdK/>KW/K&<сϭϬDWϯϬйWZDK/E>h^/s
>EDEdK
&Z/K͕DKEd'D^DKEd'D&NZDWZKZd/E
KEdEK͕D,WD/ZKDWE^W>^d/&/͕
сϭϴDD͕ϭϬhd/>/O^͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

ϵϮϴϳϯ

ϰ͘ϱ

ϵϮϳϳϱ

^/EW/

ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZKEsE/KE>
KEZdKZDKDhD/&/KdZZKh^KZK
hd/>/EKKͲϲϬϱ͕ϬDDͲDKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

ϰ͘ϲ

ϵϮϳϳϲ

^/EW/

ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZKEsE/KE>
KEZdKZDKDhD/&/KdZZKh^KZK
hd/>/EKKͲϱϬϲ͕ϯDDͲDKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

ŵϹ

ϭϬ͕ϴϬ

ϵ͕ϳϭ

ϭϭ͕ϳϰ

ϭϮϲ͕ϳϵ

ŵϸ

ϭϬ͕ϬϬ

ϭϴϬ͕Ϯϱ

Ϯϭϴ͕Ϭϭ

ϮϭϴϬ͕ϭϬ
ϭϯ͘ϯϮϵ͕ϵϬ

ŵϹ

ϮϮ͕ϳϰ

ϰϯϴ͕Ϯϳ

ϱϯϬ͕Ϭϴ

ϭϮϬϱϰ͕Ϭϭ

ŵϸ

ϯϭ͕ϬϬ

ϯϬ͕ϰϮ

ϯϲ͕ϳϵ

ϭϭϰϬ͕ϰϵ

D

ϱ͕ϬϬ

ϮϮ͕ϯϵ

Ϯϳ͕Ϭϴ

ϭϯϱ͕ϰϬ
ϭϵ͘ϮϬϭ͕ϮϬ

ŵϸ

Ϯϲ͕ϱϬ

ϱϳ͕Ϯϰ

ϲϵ͕Ϯϯ

ϭϴϯϰ͕ϱϵ

ŵϸ

Ϯϭ͕ϭϬ

ϰϰ͕ϴϮ

ϱϰ͕ϮϬ

ϭϭϰϯ͕ϲϮ

ŵϹ

ϳ͕ϰϮ

ϰϰϱ͕ϳϮ

ϱϯϵ͕Ϭϵ

ϰϬϬϬ͕Ϭϰ

ŵϹ

ϳ͕ϰϮ

ϭϴϵ͕ϵϬ

ϮϮϵ͕ϲϴ

ϭϳϬϰ͕ϮϮ

<'

ϭϲ͕ϵϱ

ϭϴ͕ϴϱ

ϮϮ͕ϳϵ

ϯϴϲ͕Ϯϵ

<'

ϳϱ͕ϯϬ

ϭϳ͕ϰϵ

Ϯϭ͕ϭϱ

ϭϱϵϮ͕ϱϵ
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ϰ͘ϳ

ϵϮϳϳϳ

^/EW/

ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZKEsE/KE>
KEZdKZDKDhD/&/KdZZKh^KZK
hd/>/EKKͲϱϬϴ͕ϬDDͲDKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

<'

ϯϲ͕ϯϭ

ϭϲ͕ϭϱ

ϭϵ͕ϱϯ

ϳϬϵ͕ϭϯ

ϰ͘ϴ

ϵϮϳϳϵ

^/EW/

ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZKEsE/KE>
KEZdKZDKDhD/&/KdZZKh^KZK
hd/>/EKKͲϱϬϭϮ͕ϱDDͲDKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

<'

Ϯϵϳ͕ϵϭ

ϭϭ͕ϵϯ

ϭϰ͕ϰϮ

ϰϮϵϱ͕ϴϲ

ϰ͘ϵ

ϵϮϳϴϬ

^/EW/

ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZKEsE/KE>
KEZdKZDKDhD/&/KdZZKh^KZK
hd/>/EKKͲϱϬϭϲ͕ϬDDͲDKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

<'

Ϯϭϭ͕ϴϬ

ϭϭ͕ϭϲ

ϭϯ͕ϰϵ

Ϯϴϱϳ͕ϭϴ

ϰ͘ϭϬ

ϵϯϱϴϵ

^/EW/

Dϯy<D

ϯϭϱ͕ϮϬ

ϭ͕ϳϴ

Ϯ͕ϭϱ

ϲϳϳ͕ϲϴ

ϱ
ϱ͘ϭ

ϴϭϵϬ

KZ^

ϱ͘Ϯ

ϴϴϰϴϵ

^/EW/

dZE^WKZdKDD/E,K^h>EdϭϬDϹ͕Ds/hZE
DZs^d/DEdKWZ/DZ/K;hE/͗Dϯy<DͿ͘&ͺϬϳͬϮϬϮϬ
'hZͲKZWK
'ƵĂƌĚĂͲĐŽƌƉŽĚĞƉŽŶƚĞĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽŵŽůĚĂĚŽŶŽůŽĐĂů
W>/KDEh>W/EdhZKDd/Ed>dyZ1>/D
WZ^͕h^DK^͘&ͺϬϲͬϮϬϭϰ

ŵ

ϭϬ͕ϬϬ

ϯϵϲ͕ϭϰ

ϰϳϵ͕ϭϯ

ϰ͘ϵϯϱ͕ϮϬ
ϰϳϵϭ͕ϯϬ

ŵϸ

ϭϬ͕ϬϬ

ϭϭ͕ϵϬ

ϭϰ͕ϯϵ

ϭϰϯ͕ϵϬ

dŽƚĂůƐĞŵ/
dŽƚĂůĚŽ/
dŽƚĂů'ĞƌĂů
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ϰϬ͘ϵϵϵ͕ϳϳ
ϴ͘ϱϴϮ͕ϰϴ
ϰϵ͘ϱϴϮ͕Ϯϱ
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KE^dZhKWKEdKEZdKZDK^KZ
W/>ZD>sEZ/WZ
>K>/KEZhZ>͗dh>/ZKK^ZEd^͘



>1^/KDZKͲ





Z>dMZ/K&KdK'Z&/K










Z/>ͬϮϬϮϭ
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>ĂũĞͲůĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
95 - Ano - Nº 2613

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
96 - Ano - Nº 2613

Elísio Medrado



ZĞůĂƚſƌŝŽ&ŽƚŽŐƌĄĨŝĐŽ͗



&KdKϭʹWKEdE>K>/Kdh>/ZKK^ZEd^͘
>d/dh͗>d/dh͗ϭϮΣϱϲΖϴ͘ϱϯϴΗ>KE'/dh͗ϯϵΣϮϵΖϱϴ͘ϵϰΗ͘




&KdKϮʹWKEdE>K>/Kdh>/ZKK^ZEd^͘
>d/dh͗>d/dh͗ϭϮΣϱϲΖϴ͘ϱϯϴΗ>KE'/dh͗ϯϵΣϮϵΖϱϴ͘ϵϰΗ͘
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&KdKϯʹWKEdE>K>/Kdh>/ZKK^ZEd^͘
>d/dh͗>d/dh͗ϭϮΣϱϲΖϴ͘ϱϯϴΗ>KE'/dh͗ϯϵΣϮϵΖϱϴ͘ϵϰΗ͘




&KdKϰʹWKEdE>K>/Kdh>/ZKK^ZEd^͘
>d/dh͗>d/dh͗ϭϮΣϱϲΖϴ͘ϱϯϴΗ>KE'/dh͗ϯϵΣϮϵΖϱϴ͘ϵϰΗ͘
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 079/2021
TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2021
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestar Serviços de Topografia, objeto deste Projeto
Básico, visa dispor ao Município de Elísio Medrado, levantamentos topográficos cadastrais de
áreas urbanas (logradouros públicos, praças, jardins, ruas e avenidas), ou rurais visando obter
elementos para a realização de projetos de infraestrutura em benefício dos seus munícipes.
Conforme anexos do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Elísio nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada. Visando à comunicação futura entre esta
Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital
e remetê -lo ao Setor de Licitações, pelo e -mail licitaelisio@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Elísio da responsabilidade da
comunicação, por meio de fax ou e -mail de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de qualquer informação adicional, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação.
EMPRESA: ________________________________________________________________________
CNPJ/MF: ________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________________________________________________
TEL:(______) _____________________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________________
DATA: ______ DE _______________ DE 2021
_____________________________________________
ASSINATURA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
I

- REGÊNCIA LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

II

- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 079/2021
IV

- ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

V

- REGIME DE EXECUÇÃO: TOTAL

VI

- TIPO DE LICITAÇÃO : MENOR PREÇO GLOBAL

VII - RECEBIMENTO
PROPOSTAS:

DOS

DOCUMENTOS

RELATIVOS

À

HABILITAÇÃO

E

DAS

DATA: 21/ 05/ 2021
HORA: 11:00 HS
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO, PRAÇA SALVADOR ANDRADE, S/Nº CASA,
CENTRO, ELISIO MEDRADO - BA.
VIII - OBJETO:
8.1. Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para prestar Serviços de
Topografia, objeto deste Projeto Básico, visa dispor ao Município de Elísio Medrado,
levantamentos topográficos cadastrais de áreas urbanas (logradouros públicos, praças, jardins,
ruas e avenidas), ou rurais visando obter elementos para a realização de projetos de
infraestrutura em benefício dos seus munícipes. Conforme anexos do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2. A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do
Contrato, Anexo III deste Edital.
8.3. O prazo para a execução do contrato, a ser celebrado, será de 06 (SEIS) meses, a contar
da data da emissão da ordem de início de serviço, admitida a sua prorrogação nas hipóteses
previstas no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, observado o estabelecido no § 2º deste artigo.
IX - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
9.1. As empresas que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste
Edital.
9.2. Não poderão participar da presente licitação:
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9.2.1. pessoas físicas;

9.2.2. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
9.2.3. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
9.2.4. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
9.2.5. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou
que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações
assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
9.2.6. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
9.2.7.empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura Municipal.
9.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis antes da
reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observados.
5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior
com base em imperfeições, omissões ou falhas.
9.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos
deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de
funcionamento normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles
encaminhados via fax ou por meio eletrônico.
9.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
a) Envelope A
Tomada de Preços nº 005/2021
Documentos de Habilitação
Nome do licitante
b) Envelope B
Tomada de Preços nº 005/2021
Proposta de Preços
Nome do licitante
X - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
10.1. Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capítulo II da Lei 8.666/93.
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XI - CREDENCIAMENTO
11.1. A credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, junto com os
documentos de habilitação com identificação do representante legal (nome, nº da cédula de
identidade e do CPF). Quando o licitante se fizer representar por sócio, deverá este apresentar
cópia do contrato social.
11.2. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno
porte não constar, respectivamente, as observações “ME” ou “EPP”, juntamente com o
credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº. 123/06, a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de
um dos seguintes documentos:
XII – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS
12.1.1. Os interessados, no dia, local e horário supra fixados deverão entregar os envelopes
fechados e indevassáveis, contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços
encartados em ordem seqüencial e numerados cronologicamente, com as seguintes
especificações na parte externa, respectivamente:
12.1.2. O envelope nº. 1 deverá conter todos os documentos listados no item 12.2 desta
Licitação.
12.1.3. O envelope nº. 2 conterá os documentos relativos á proposta de preços.
12.2. DOCUMENTOS
12.2.1 - No Envelope 1 (Documentos de Habilitação) deverão estar os documentos para
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, conforme listagem abaixo:
12.2.2 - Regularidade
Fiscal
e
Trabalhista
apresentação dos seguintes Documentos:

será

comprovada mediante a

12.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
12.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e
compatível com o objeto contratual;
12.1.2.3- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da
Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos
na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com
efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea
“a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei,
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devidamente comprovadas documentalmente pela licitante ambas sanada com a apresentação
da “CERTIDÃO CONJUNTA”

12.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos
inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de
negativa(s), na forma da lei;
12.1.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de
Fazenda, comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais)
como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
12.1.2.6 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
12.1.2.7 – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho. (conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art.
642-A §2º da CLT.
12.1.2.8 - Orientações Gerais – Documentos
a) - Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o
mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser
expedidos para a matriz;
b) No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração
proceder à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos
emitentes.
c) Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá
estar formalmente credenciado.
Financeira
12.1.3 – Qualificação Econômica
apresentação dos seguintes documentos:

será

comprovada mediante a

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação financeira da
empresa, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto
Brasileiro Federal de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas das
páginas do Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração de
Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e encerramento, comprobatório do
registro na Junta Comercial. Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de
publicação em jornal, na forma da Lei Federal acompanhado do termo de Abertura e
Encerramento. As cópias poderão ser autenticadas pela CPL (até as 14h00min do dia
anterior a data do certame) ou em Cartório.
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b) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade,
atestando a boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de
qualificação econômico-financeira.
e) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser
extraída do balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado e
assinado por profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade e o
representante legal da empresa.
f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo
cartório distribuidor (Fórum) e/ou internet, há menos de 30 (trinta) dias da data designada
no preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas;
12.1.4 Qualificação Técnica
12.1.4.1 A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
12.1.4.2 - Comprovação de capacitação técnica das interessadas em participar do certame. A
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características e quantidades com o objeto da licitação será feita através de pelo menos um
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no
CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA,
comprovando sua responsabilidade técnica na execução do serviço de levantamento topográfico
planialtimétrico.
12.1.4.4 - O cumprimento do inciso XXXIII do art. 7 o da Constituição Federal será
demonstrado através da APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO firmada pelo licitante, na forma
estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de setembro de 2002.
XIII - ABERTURA DOS ENVELOPES
13.1. A abertura dos envelopes deverá ocorrer no dia, hora e local previamente designados no
item VII do presente Edital.
13.2. A presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A" e conferirá os
documentos nele contido, bem como a autenticidade dos mesmos.
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13.3. Iniciada a abertura dos envelopes “A” (habilitação), não serão recebidas propostas de
empresas retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação e
complementação de documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou
modificação das condições ofertadas.

13.4. A Comissão julgará a Habilitação e proclamará os licitantes habilitados para a licitação,
restituindo aos respectivos prepostos dos licitantes inabilitados, o envelope "B".
13.5. Uma vez proclamada a habilitação, não poderão as empresas retirarem as propostas
apresentadas, ficando esclarecido, que a desistência posterior acarretará as sanções previstas
no Capítulo IV, da Lei 8.666/93.
13.6. A presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra para que os licitantes
registrem em ata seus protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser
apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais
apurada.
13.7. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e se havendo, forem decididos de
imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes
"B" (Proposta de Preços), das empresas habilitadas, desde que haja declaração expressa, de
todas as empresas participantes, de renúncia a recurso.
13.8. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes das
Propostas de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem,
posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão, até a designação de nova data
para a abertura das propostas.
XIV - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "2"
14.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário, identificada como Proposta de
Preços, endereçada à Comissão de Licitação, com indicação dos elementos constantes dos itens
II e VII do Edital, além da Razão Social da empresa.
14.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original,
datilografada ou digitada apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e
assinada pelo representante legal, ou mandatário especificamente credenciado.
14.3. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma, e as
suas folhas devidamente numeradas.
14.4. A proposta de preços poderá ser apresentada nos moldes do Formulário de Proposta de
Preços - Anexo II, do edital.
CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) A Proposta de Preços, constante do Envelope B, encabeçada necessariamente por índice
relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, será apresentada em 01
(uma) via, sem emendas ou rasuras, datada e assinada, na forma de original ou cópia
autenticada contendo:
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b) preço final em reais dos serviços listados, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em
caso de divergência, este último;
c) preços unitários em reais para todos os itens da planilha anexa, devendo constar no canto
superior direito de cada folha a data da proposta;
d) composição dos preços unitários;
e) validade não inferior a 60 (sessenta) dias;
XV - DOS RECURSOS
15.1. Dos atos relativos para essa licitação cabem os recursos previstos no Capítulo V da Lei
8.666/93, tendo efeito suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação e
julgamento das propostas.
XVI - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
16.1. Será adjudicado o objeto da licitação a empresa habilitada cuja proposta obtenha O
MENOR PREÇO GLOBAL.
16.2. Será desclassificada a proposta que:
a) não atender as exigências deste Edital, ou que seja considerada, pela Comissão, como
inexeqüível;
b) não apresentar cotação para todos os itens da planilha.
16.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará
obrigatoriamente por Sorteio, em ato público, para o qual todas as empresas serão convocadas
através aviso prévio.
16.4. Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica.
XVII - CONTRATAÇÃO
17.1. Publicado o julgamento e a classificação das propostas e decorridos 5 (cinco) dias úteis
sem interposição de recursos a licitação será homologada e o adjudicatário convocado para nos
02 (dois) dias que se seguirem a esta publicação, receber a Autorização de do Serviço e/ou
Nota de Empenho ou assinatura do contrato.
17.2. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e
cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato.
XVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1. Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços, após a emissão de nota
fiscal, observadas as condições estabelecidas no Contrato.
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18.2. As despesas com a contratação, para a prestação dos serviços, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicados a saber:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
0206
4011
339039.99 – Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
00

Órgão / Unidade:
Atividade:
Elemento da Despesa:
Fonte:
XIX - REAJUSTAMENTO

19.1. Em decorrência da vigência de novas bases da política monetária do País, a partir de 1º
de julho de 1994, com a implantação da atual moeda, o REAL (R$), a ocorrência de qualquer
reajustamento de preço estará condicionada à eventualidade de virem a ser editados, e
passarem a viger, dispositivos legais específicos.
XX - DA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
20.1. Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do
cumprimento do objeto.
20.2. A execução do contrato decorrente da presente licitação será acompanhada e fiscalizada
pelas Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
XXI - PENALIDADES
21.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato
sujeitará o Contratado às sanções prevista na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
21.2. A inexecução, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de ELISIO
MEDRADO, e multa, de acordo com a gravidade da infração.
21.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
serviço não realizado;
III - 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
21.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições
estipuladas no contrato.
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21.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

XXII - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO
22.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
XXIII – DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06)
23.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
23.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de
Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
23.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 24.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
23.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
23.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
23.3. Para efeito do disposto no item 23.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese do item 24.2.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 24.2.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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23.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 24.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

23.5. O disposto nos itens 23.2 e 23.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
XXV - DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1. É facultado á Administração rejeitar o objeto, desde que seja apresentada Proposta em
desacordo com as exigências do Edital.
25.2. Será o objeto desta licitação aceito como definitivo, após comprovação da totalidade e
qualidade do material entregue, de acordo com o atestado específico, emitido pela Contratante.
25.3. A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela qualidade,
correção, solidez e segurança do objeto contratual, nem tão pouco a ético profissional, pela
perfeita execução do contrato.
25.4. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a
Comissão, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a divulgação de
novo Aviso, com restituição de todos os prazos exigidos em lei.
25.5. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da
proposta.
25.6. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu
exemplar está, devidamente, completo, acompanhado dos anexos:
I – Termo de Referência/ Projeto básico;
II - Modelo de Carta Proposta;;
III – Minuta do Contrato;
IV - Modelo de Credencial.
V – Modelo de Declaração que não emprega menor
25.7. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para a
continuidade dos trabalhos.
25.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Comissão de Licitação, diariamente, das 08:00 às 12:00 e 13:00
às 17:00 horas, na sede da Comissão, sito na Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro,
ELISIO MEDRADO - Ba, ou pelos telefones (075) 3649-2113.
ELISIO MEDRADO, 04 de maio de 2021.

Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM ÁREAS URBANAS E/OU RURAIS NO
MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO-BA
1. OBJETIVO:
A proposição para contratação de empresa para prestar Serviços de Topografia, objeto deste Projeto
Básico, visa dispor ao Município de Elísio Medrado, levantamentos topográficos cadastrais de áreas
urbanas (logradouros públicos, praças, jardins, ruas e avenidas), ou rurais visando obter elementos
para a realização de projetos de infraestrutura em benefício dos seus munícipes.
2. DO OBJETO:
Obedecendo ao disposto na Constituição Federal em seu Art. 22, inciso XXVII e Art. 37, inciso XXI,
Lei 8.666/93 - de 21/06/1993, Lei 10.520/2002 - de 17/07/2002 e Decreto 5.504/2005 - de
05/08/2005, realiza-se, nessa ocasião azada, a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e
clara, qual seja Prestação de Serviços de Topografia:
x

Levantamento planialtimétrico cadastral - Áreas urbanas medianamente ocupadas (até 50%
das quadras)

x

Levantamento Planialtimétrico cadastral - Áreas urbanas densamente ocupadas (acima de
50% das quadras)

x

Levantamento Planialtimétrico cadastral de área rural

x

Levantamento planialtimétrico de favelas

x

Levantamento Planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente,
destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados com representação na
escala entre 1:100 e 1:250 com nivelamento geométrico

x

Locações de lotes individuais até 3.000 m²

x

Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m com ou sem nivelamento geométrico

x

Locação e nivelamento de furos de sondagem

x

Abertura de picadas em terreno com vegetação que possibilite o uso de facão, foice,
machado e/ou motosserra.

3. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO, UNIDADES E CUSTOS:
Os quantitativos e valores estimados para Contratação de serviços de topografia em áreas urbanas
e rurais no Município de Elísio Medrado, a serem adquiridos, estão especificados na planilha
orçamentária, em anexo.
4. DO LOCAL:
Os locais serão definidos pela Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, através de Ordem de Serviço
com indicação do local (curso d'água, via ou logradouro, loteamento, bacia hidrográfica e cadastro
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municipal), área aproximada e relação dos serviços a serem apresentados. Poderá acompanhar a

Ordem de Serviço: fotos, croquis ou plantas disponíveis no Município para auxiliar o levantamento,
com anotação de objetos relevantes a serem observados. As áreas de levantamento planialtimétrico
e planimétrico terão área entre 2.000m2 e 200.000m2 cada e o levantamento de vias de 200m até
4.000m cada.
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição técnica respeitando as normas,
regulamentos e leis aplicáveis aos levantamentos topográficos, em especial a NBR – 13.133 e
normas correlatas.
Deverão ser implantados marcos de concreto para referência e apoio das poligonais, com mínimo de
três, sempre Inter visíveis (com suas coordenadas definidas e representadas no desenho final), o
espaçamento máximo entre pares será de 1.000m. Para o levantamento de áreas, a determinação
das coordenadas destes pontos deverá ser executada através de GPS geodésico para transporte e
controle planimétrico ou Estação Total desde que com controle de fechamento e nivelamento
geométrico com nível de precisão, devidamente contra nivelado.
Marco de concreto: traço 1:3:4, alma de ferro d = 10 mm, forma tronco piramidal e dimensões 8 x
12 x 60 cm, o topo do marco deverá conter uma chapa de metal fundido em alumínio, latão, cobre
ou bronze contendo identificação do vértice e deverão aflorar cerca de 10 cm do solo natural;
O levantamento planialtimétrico destinado a execução de projetos viários e de infraestrutura deverá
ser realizado com curvas de nível de metro em metro e pontos cotados, com densidade mínima de
30 (trinta) pontos por hectares, a quantidade de pontos levantados deverá ser suficiente para a
melhor representação dos detalhes e superfície do terreno (MDT modelo digital do terreno).
Após o levantamento planialtimétrico e determinação dos traçados pela Secretaria responsável pela
Ordem de Serviço, deverá ser elaborado o traçado do perfil longitudinal, contendo o traçado do
terreno natural e cotas em cada estaca de 20 em 20m.
Ao longo do perfil longitudinal a Prefeitura Municipal de Elísio Medrado determinará o local onde
será traçado o perfil de seções transversais, que deverão ser espaçados de no máximo de 20 em 20
metros, salvo solicitação contrária.
O levantamento planialtimétrico deverá ser cadastral e conter informações com relação às
construções, cercas, árvores de grande porte, muros, ruas e acessos, córregos, brejos, nascentes,
contorno de matas, linhas férreas, rede de energia, bocas de lobo, galerias, poços de visita com sua
profundidade, interceptores de esgotos (coletores de fundo de vale), adutoras de água, travessias,
bueiros e outros em um entorno de 20m, que será computado na área a ser medida.
Todas as interferências encontradas deverão ser detalhadas em escala adequada, com cotas de
nível inferior e superior, quando for o caso, e identificadas através de fotos digitais.
O levantamento planimétrico das áreas destinadas à regularização fundiária de assentamentos
precários (favelas) deverá conter: divisas da gleba principal, sistema viário, quadras e lotes,
demarcação das áreas livres e institucionais, identificação dos serviços de infraestrutura
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instaladas, nascentes e córregos, linha férrea e outros, que deverá abranger um entorno de 20m,

área a ser computada na área a ser medida.
O levantamento planimétrico destinado à desapropriação de áreas deverá conter as divisas dos
imóveis, como cerca muros, rios, de forma a melhor caracterizar os limites dos imóveis e as
edificações existentes, montando-se a matrícula do imóvel sobre o levantamento.
A planta deverá conter os elementos necessários para a elaboração da declaração de utilidade
pública e desapropriação. Para a apuração da área desapropriada deverá ser sobreposto o projeto
da obra sobre o levantamento.
Deverá ser elaborado o memorial descritivo da área a ser desapropriada e da área remanescente,
em conformidade com as exigências do cartório competente.
Correrão por conta da licitante vencedora à custa das certidões e/ou matrículas necessárias à
execução do serviço.
Para o cálculo de valores de pagamento será adotado um valor correspondente de no mínimo
4.000m² de levantamento;
Os sistemas de coordenadas (planimetria e altimetria) deverão ser baseados nos marcos geodésicos
do Município de Elísio Medrado ou IBGE. Todos os pontos levantados pelas poligonais deverão ser
georreferenciados ao Sistema de Coordenadas Geográficas, Datum UTM SAD 69 ou SIRGAS 2000 e
realizar o transporte do R.N. por nivelamento geométrico.
Produtos a serem entregues:
A versão final deverá ser entregue em 02 (duas) vias, além de CD gravado, tabela dos pontos em
ASC II, utilizando-se editor de texto “Word for Windows” e AutoCAD 2012.
x

(02) Duas cópias da planta topográfica do terreno deverão ser plotadas na escala 1:1000 ou
1:500, salvo especificação diversa constante da ordem de serviço.

x

(02) Duas cópias do Memorial Descritivo dos serviços deverão conter descrição da situação,
da “amarração” do ponto inicial, equipamentos utilizados com especificação técnica do
fabricante e arquivo de pontos no padrão ASC II.

x

(02) Duas Cópias dos Memoriais Descritivos da área desapropriada e remanescentes.

x

(02) Duas Cópias do Relatório de ajustamento quando utilizado GPS.

x

(02) Duas Cópias da Caderneta de campo e rascunhos utilizados

x

(02) Duas Cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART recolhida devidamente de
cada trabalho apresentado.

A empresa Contratada apenas poderá iniciar a execução do serviço, mediante a expedição de
Autorização de Fornecimento (AF) emitido pela Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, indicando
de forma criteriosa a descrição dos serviços as serem executados. A respectiva AF deverá
acompanhar a planilha de execução e a respectiva Nota Fiscal.
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6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Será exigida, no processo licitatório, comprovação de capacitação técnica das interessadas em
participar do certame. A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características e quantidades com o objeto da licitação será feita através de pelo
menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
CREA, comprovando sua responsabilidade técnica na execução do serviço de levantamento
topográfico planialtimétrico.
A exigência de comprovação de experiência anterior da licitante é imprescindível e pertinente para a
segurança da contratação, em razão de que não é plausível e razoável a permissão no Edital do
processo licitatório de participação de empresas que não apresentem o mínimo de experiência na
execução dos serviços objeto do processo licitatório. Assim, por se tratar de projeto de grande
importância, que subsidiará outro grande projeto com valor significativo, é necessário que a
empresa licitante possua e comprove, além da capacitação técnica de seus profissionais,
experiência anterior na execução de serviços de porte compatível com o objeto da licitação.
A comprovação de experiência anterior da empresa é necessária, pois a execução desse tipo de
serviço exige da empresa a capacidade de desempenhar diversas atividades: o adequado provimento
de materiais e mão-de-obra; a mobilização de inúmeros profissionais; a capacidade de
subcontratação e coordenação outras empresas, quando for o caso e se o contratante assim o
permitir; a gestão administrativa e comercial do serviço. Todas estas exigências recaem na
empresa, pessoa jurídica, como organização empresarial, e não podem ser supridas apenas com a
experiência técnica dos profissionais.
Quanto à possibilidade de exigência de comprovação de capacitação técnica, percebe-se claramente
a convergência de entendimentos da doutrina e jurisprudência pátria no sentido de se considerar
perfeitamente legítima a inserção de exigência de comprovação de capacidade técnica dos
interessados em contratar com a Administração, nos editais de licitações públicas. Segundo Marçal
Justen Filho, é amplamente majoritária a concepção de que a comprovação da qualificação técnica
deve abranger tanto o aspecto operacional como o profissional, consoante inteligência do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal c/c o art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
O Tribunal de Contas da União já expressou o entendimento da legitimidade de exigência de
comprovação de capacidade técnica em diversas Decisões/Acórdãos como, exemplificativamente:
DC 432/96-P; DC 767/98-P; DC 285/00-P; DC 467/00-P; DC 411/01-P; DC 1.069/01-P; DC
1.618/2002 – P; AC 32/2003-1.a C e AC 1.351/03-1.a C.
No âmbito do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no
mesmo sentido como, exemplificativamente: Resp 144.750-SP 1.a T, Rel. Min. Francisco Falcão, in
DJU de 25.09.2000; REsp 172.232-SP 1a T, Rel. Min. José Delgado, in DJU de 21.09.1998; REsp
268.000-AC 1.a T, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 07.10.2002 ROrd em MS 13.607-RJ 1.a
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Delgado, in DJU de 10.06.2002 e Resp 155.861-SP 1.a T, Rel. Min. Humberto

Gomes de Barros, in DJU de 08.03.1999.
7. DOS EQUIPAMENTOS:
Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados para a perfeita execução dos serviços serão
fornecidos pela contratada com o competente laudo de aferição do mesmo.
Os levantamentos deverão ser realizados com emprego de Estação Total com precisão mínima de 05
(cinco) segundos.
Os níveis deverão ter precisão de no mínimo 1,0 mm por quilômetro de duplo nivelamento,
conforme especificação a ser garantida pelo fabricante. Deverão ser automáticos.
8. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:
8.1 – O valor estimado da aquisição é de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), conforme Planilha
Orçamentária anexa.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
A classificação será estabelecida pela ordem crescente dos preços cotados, entre as licitantes que
tiverem atendido às especificações do Edital e seus Anexos. Dessas, será declarada vencedora a
licitante que oferecer o menor valor global, observadas as seguintes condições:
a)

A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexequíveis sob pena de

desclassificação sumária da proposta;
b)

Considerar-se-ão preços inexequíveis aqueles que não tenham demonstrado sua viabilidade,

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato.
10.DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:
O interregno do contrato deve ser de 6 (seis) meses, vigendo a partir do momento de sua
efetiva assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.
11.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
11.1 – A empresa vencedora da licitação apresentará ao Fiscal e
Gestor do Contrato a Nota Fiscal da empresa, em 03 (três) vias,
acompanhado da (s) respectiva (s) Autorização de Fornecimento
do serviço emitida pela Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, a
qual será verificada previamente para conferencia e “Atesto” dos
serviços

efetivamente

executados.

Posteriormente

será

encaminhada para análise da Controladoria Geral do Município e
Tesouraria para pagamento após o recebimento e o aceite
completo dos serviços.
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11.2

–

Após

a

devida

conferência

pelo

setor

competente

(Controladoria), o pagamento será realizado no prazo de até 10
(dez) dias úteis a contar da apresentação da respectiva nota
fiscal/fatura devidamente atestada ao Departamento de
Contabilidade e Finanças.
11.3 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de
forma inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.
12.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
12.1 - É de responsabilidade de a contratada escolher e contratar
pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para
a execução dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente
todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias,
assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como única empregadora.
12.2 - A contratada é responsável pelo transporte e alimentação
dos seus empregados. A contratada deverá observar rigorosamente
as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. Os
funcionários deverão estar uniformizados e possuir acessórios e
equipamentos de segurança conforme exigência das Normas
Reguladoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente com
crachá de identificação.
12.3 - Havendo necessidade de interdição total ou parcial de vias
públicas a contratada deverá solicitar a Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado com antecedência de 48 horas.
12.4 - A contratada é responsável perante o Município, por todos
os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços,
devendo

afastar,

dentro

comunicação

escrita,

permanência

nos

de

24

qualquer

serviços

for

(vinte
de

e

quatro)

seus

julgada

horas

da

empregados

cuja

inconveniente

pelo

Município, correndo por conta única e exclusiva da contratada,
quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os
empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por
outros, de categoria profissional idêntica.
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12.5 - A contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados
especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos
quais será inteira responsável. Todos os casos atípicos não
mencionados neste Projeto Básico deverão ser apresentados à
fiscalização para sua definição e determinação.
12.6 - A licitante vencedora deverá executar os serviços de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado. A
execução dos serviços, quando solicitado, correrá por conta e
risco da licitante vencedora e será procedida de acordo com as
necessidades do órgão requisitante que irá fixar a quantidade
necessária.
12.7 - Caberá a Prefeitura Municipal de Elísio Medrado a
fiscalização da execução dos serviços licitados, bem como o
recebimento provisório e definitivo dos serviços.
12.8 - Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos

neste

Projeto

Básico,

com

a

observância

às

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação
pertinente;
12.9

–

Responsabilizarem-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 e com todos
os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer
outros em decorrência da sua condição de empregadora;
12.10

-

Assumir

trabalhista,
originalmente

todos

os

ou

penal

cível
ou

encargos

vinculada

de

possível

relacionados
por

aos

prevenção,

demanda
materiais,

conexão

ou

continência;
12.11 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de
habilitação exigidas na licitação;
12.12 - 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;
13.DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
13.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos serviços, por servidor
especialmente designado pelo Município de Elísio Medrado, nos termos do art. 67 da lei nº
8.666/93, sob os aspectos quantitativo e qualitativo;
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pagamento dos Aplicativos descritos no Anexo I – Item 01, fornecidos pela

CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil após a apresentação das respectivas notas fiscais
com o devido “atesto” ao recebimento dos bens;
13.3 - Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações
assumidas pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
14.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1 – Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de
julho de 2002, 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 a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4o desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
14.2

–

Além

do

previsto

no

subitem

anterior,

pelo

descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no
instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das
situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a
Administração poderá aplicar as seguintes penalidades sem o
prejuízo de outras:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
proposta definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de
aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais
penalidades;
c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso
injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da
Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das
demais penalidades;
d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso
injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da
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Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais
penalidades;
e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela
não entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada na
entrega dos materiais nela relacionados, sem prejuízo das demais
penalidades;
f)

suspensão

temporária

de

participação

em

licitação

e

impedimentos de contratar com a Administração, por um período
não superior a 02 (dois) anos;
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.
14.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pelo Município de Elísio Medrado.
14.4 - As penalidades previstas no presente Termo e seus anexos
poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o atraso no
fornecimento for devidamente justificado e comprovados pela
licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05
(cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força
maior.
14.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à
conta do Município, através de Guia de Recolhimento fornecida
pelo Departamento de Contabilidade e Finanças do Município de
Elísio Medrado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificação, podendo a administração do Município de Elísio
Medrado reter o valor correspondente de pagamento futuros
devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a
lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
14.6 – 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, que não aceitarem fornecer os materiais.
14.7 - Para as penalidades previstas neste Projeto Básico será garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
15.FISCALIZAÇÃO:
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15.1 - A fiscalização do Contrato será exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato

denominado FISCAL e GESTOR, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas
que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei
8.666/93, com suas alterações).
15.2 - 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 corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70
da Lei 8.666/93, com suas alterações).
Laio Silva Cerqueira Lima
Eng. Civil
CREA/BA 88.778
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
Edital de Tomada de Preços
N°
Objeto da licitação

Local de execução
Prazo de execução
Prazo
de
validade
da
proposta
Data da Licitação
Razão Social da Empresa
Proponente
Endereço
CNPJ
Telefones
E-mail
Responsável pela empresa
CPF
Declaração de Aceitação do
Edital

Declaração de Sobre
Remuneração

Proposta de Preços
Valor da Proposta de Preço
Global
Por extenso:

005/2021
Contratação de empresa para prestar Serviços de Topografia,
objeto deste Projeto Básico, visa dispor ao Município de Elísio
Medrado, levantamentos topográficos cadastrais de áreas
urbanas (logradouros públicos, praças, jardins, ruas e avenidas),
ou rurais visando obter elementos para a realização de projetos
de infraestrutura em benefício dos seus munícipes. Conforme
anexos do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei
Federal nº. 8.666/93.
MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO
06 (SEIS) meses
60 (sessenta) dias
21/05/2021

Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações
e esclarecido todas as dúvidas sobre esta licitação e ter feito as
visitas técnicas para tomar conhecimento das condições locais
para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto e que
aceitamos sem restrições os termos deste Edital.
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as
parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão
de obra, alimentação, mobilização, manutenção e operação de
equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas,
contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou
indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração
devida pela contratante para execução completa da obra.
Propomos a execução do objeto do presente Edital pelo preço
global seguinte:
R$

Assinatura do Proponente
Responsável pela empresa
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PLANILHA ORÇAMENTARIA GLOBAL CONSOLIDADA
01 – NOME DA PREFEITURA
PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELÍSIO MEDRADO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TOPOGRAFIA EM ÁREAS
URBANAS E/OU RURAIS

04 –
LOCALIDADE:

Item
1

1.1

04/05/2021

Código Banco Descriç
ão

26 SBC

SERVI
ÇOS
TOPOG
RÁFIC
OS
LEVAN
TAMEN
TO
TOPOG
RAFICO
PLANIA
LTIMET
RICO 1
A5
HECTA
RES

04 - BDI 2

1,2135

07 06 - REFERÊNCIA ENCARGOS
SOCIAIS

05 –DATA:

ZONA URBANA/ZONA RURAL

03 - BDI 1

Und

SBC 04/2021

NÃO-DESONERADO

Quant.

Valor Unit
com BDI

Valor
Unit

96.000,00

m²

200000,00

0,40

0,48

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE
TOPOGRAFIA
EM ÁREAS
URBANAS E/OU
RURAIS
ELÍSIO
MEDRADO
04/05/202
1

Total

R$
17.28
0,00

R$
17.28
0,00

18,00
%

18,00
%

R$
17.28
0,00

R$
34.56
0,00

R$
15.
360
,00

R$
15.
360
,00

16,
00
%
R$
49.
920
,00

16,
00
%
R$
65.
280
,00

96.000,00

79.110,01
16.889,99
96.000,00

R$
15.3
60,0
0

R$
15.360,0
0

16,0
0%

16,00%

R$
80.6
40,0
0

R$
96.000,00
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R$
96.
00
0,0
0

Cu
sto

18,00
%

36,00
%

52,
00
%

68,
00
%

84,0
0%

100,00%

MÊS
1

MÊS
2

MÊ
S3

MÊ
S4

MÊS
5

MÊS 6

R$

1

LEVANTAM
ENTO
TOPOGRAFI
CO
PLANIALTIM
ETRICO 1 A
5
HECTARES

R$
96.
Físi
00
co
0,0
0

18,0
%

Fí
si
c
o

Fí
Fís 16, si 16, Fís 16,0
%
ico 0% c 0% ico
o

18,0
%

Físic
o

Fi
Fi
n
n
Fi
Fi
a
a
Fin
15. na 15.3 Fina
na 15.
17.28 n 17.28
n
anc
360 nc 60,0 nceir
nc 360
0,00 c 0,00
c
0
o
eiro
,00 eir
eir ,00
ei
ei
o
o
r
r
o
o

16,0%

15.360,0
0

QUADRO DE COMPOSIÇÃO
DE BDI
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TOPOGRAFIA EM ÁREAS
URBANAS/RURAIS NO
MUNICÍPIO DE ELÍSIO
MEDRADO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e
pavimentação de vias urbanas
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%):
Itens

Siglas

Administração Central

AC

%
Situação
Adotado
4,01%

-

DESONERAÇÃO
Não

50,00%
5,00%

1º Quartil

Médio

3º
Quartil

3,80%

4,01%

4,67%
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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)

SG

0,40%

-

0,32%

0,40%

0,74%

R

0,56%

-

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,11%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

7,30%

-

6,64%

7,30%

8,69%

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

ISS

2,50%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

21,35%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

Os valores de BDI foram
calculados com o emprego da
fórmula:
(1+AC + S + R +
BDI.PAD = G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias
urbanas, 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:

Ubaíra - BA
Local

.
Data

Responsável Técnico
Nome:
Manoel
Matheus Reis
Costa
Título:
Engenheiro
Civil
CREA/CAU:
59.304/D
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LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO ELÍSIO MEDRADO, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob o nº
............................, com sede administrativa [Endereço Completo – Rua, Bairro, CEP, etc], [Nome do
Município] – BA, por seu Prefeito Municipal ............... [inserir nacionalidade, estado civil e
profissão], portador da Cédula de Identidade nº ............................. [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ......................,
doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa .................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº.
................, Inscrição Estadual nº. .............., com sede à ............................, neste ato representado
na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. ..............................,
nacionalidade, estado civil, profissão, portador de documento de identidade nº. .............e CPF nº
.................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital da Tomada de Preços nº
0045/2021, disposições da Lei n°. 8.666/93 e do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021,
resolvem celebrar o presente Contrato de Execução de Obra, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a da Contratação de empresa para prestar Serviços de
Topografia, objeto deste Projeto Básico, visa dispor ao Município de Elísio Medrado, levantamentos
topográficos cadastrais de áreas urbanas (logradouros públicos, praças, jardins, ruas e avenidas),
ou rurais visando obter elementos para a realização de projetos de infraestrutura em benefício dos
seus munícipes. Conforme anexos do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº.
8.666/93, partes integrantes da Tomada de Preços nº 005/2021e na proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRAS CONTRATADAS
2. A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes
integrantes deste Contrato.
2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos gráficos
contendo as informações técnicas relativas à execução do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
3. A referida obra situa-se: na sede e distritos do Município de Elísio Medrado
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
4. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA.
4.1. O valor final supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres,
obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à CONTRATADA, qualquer outro
pagamento, sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em decorrência de serviços que
tenham sido refeitos, em face de erros cometidos pela mesma, a qualquer título.
4.2. Os preços contratuais poderão ser reajustados após decorrido 01 (um) ano do mês da data da
apresentação da proposta, conforme o disposto na Lei Nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, ou
legislação pertinente que venha a substituí-la ou regulamentá-la, obedecido o estabelecido abaixo.
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4.3. Para o reajustamento será adotado o Índice do Custo da Construção, apurado e fornecido pela
Fundação Getúlio Vargas, aplicado à seguinte fórmula:
R=
Onde:
R = valor da parcela de reajustamento devido
Po = índice de preço relativo ao mês da apresentação da proposta
Pi = índice de preço relativo ao mês do reajustamento devido
V = valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
5. A obra deverá ser executada no prazo máximo de 04 (quatro) MESES contados a partir da
emissão da ordem de serviço.
5.1. O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de serviço
para o início das obras.
5.2. Oferecendo a CONTRATADA, prazo inferior a 04 (QUATRO) MESES, este prazo a vinculará como o
máximo permitido para conclusão da obra, sob pena de aplicação de multa e outras sanções
cabíveis.
5.3. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente
comunicado ao CONTRATANTE.
5.3.1. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia
e formal comunicação ao CONTRATANTE e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou
majoração do preço pactuado para a execução da obra ora contratada, razão pela qual será
improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda,
“horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o
horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Contrato.
5.4. O prazo de garantia da obra será de
contados do recebimento definitivo da obra.

5 (cinco) anos, prazo proposto pela CONTRATADA,

5.5. O prazo previsto no item 5.2. desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Administração do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO
6. O seguro-garantia, conforme art. 6º, inciso VI da Lei nº 8.666/96, garante o fiel cumprimento
das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos, será exigido na contratação da
obra objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA
7. Será exigida garantia da execução do contrato, dentre as modalidades previstas no § 1º do art.
56 da Lei 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor
atualizado nas mesmas condições deste, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, garantia esta que será paga ao CONTRATADO quando
do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
7.1. Caso a Contratada tenha se sagrado vencedora da Tomada de Preços nº 005/2021, na hipótese
relacionada no §2º do art. 48 da Lei 8.666/93, será exigida, para assinatura do presente contrato,
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prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei
8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
8. Caberá ao CONTRATANTE:
a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsável Técnico da CONTRATADA;
c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto
formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer serviços
pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento
detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e aprovado pela Administração, desde
que comprovada a necessidade deles;
d) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pela Prefeitura Municipal ou com as especificações constantes do Edital, em particular,
do seu Anexo II;
e) autorizar a realização de serviços a serem prestados em horário distinto ao do expediente;
f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as Especificações constantes do
Anexo II deste Edital.
CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
9. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos I a III do Edital da Tomada de
Preços nº 005/2021:
a) ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução da obra;
b) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem
qualquer vínculo empregatício com o órgão;
c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do CONTRATANTE;
d) responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
e) arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE;
f) assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
g) verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços e no caso de
falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
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h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados
da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;

i) providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;
j)

fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;

k) instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação
pertinente;
l) remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
m) enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO em até 10
(dez) dias após a emissão da ordem de serviço;
n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar,
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto;
o) fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira deste Contrato;
p) comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das
atividades da CONTRATADA;
q) responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;
r) responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras,
vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras
construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas – Anexo II;
s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e
serviços pela Comissão fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta
rejeição;
t) responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados;
u) providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de
similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização do CONTRATANTE julgar
necessário;
v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados,
apresentando-a à Unidade de fiscalização do CONTRATANTE, quando solicitado;
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w) responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento
conveniente dos trabalhos;

x) submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a
substituir o originalmente indicado;
y) garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil
Brasileiro;
z) manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada de Preços ; e,
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
10. À CONTRATADA caberá, ainda:
a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura;
c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução
deste Contrato.
10.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
11. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
a) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal Prefeitura
Municipal de Elísio Medrado durante a vigência do contrato;
b) é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
c) é vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato;
1 - somente serviços constantes da planilha orçamentária poderão ser subcontratados, sendo
vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço específico da
planilha orçamentária e dispensada após a conclusão do mesmo;
2 - a listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à FISCALIZAÇÃO,
devendo essas empresas comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados;
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para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a dispensa da

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado cópias autenticadas ou originais
dos seguintes documentos de comprovação de regularidade no cumprimento de obrigações
trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitação pelo CONTRATANTE:
ITEM

DOCUMENTO

1
2
3

Cópias do livro de registro;
Cópias das carteiras de trabalho;
Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovação de recebimento pelos empregados;
Guia de recolhimento do INSS;
Guia de recolhimento do FGTS;
GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

4
5
6
7

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
12. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA ou CAU/BA, no prazo de 10 (dez)
dias úteis contado da assinatura do contrato, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente.
12.1. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
12.2. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por profissional de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e
fiscalizada por Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de
terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:
a) promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma FísicoFinanceiro; e
b) atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos, para efeito
de pagamento.
13.1. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de
FISCALIZAÇÃO ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho
que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessária.
13.2. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com
páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências,
conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a
critério das partes, devam ser objeto de registro.
a) O Diário de Obras deverá ser aberto no dia do início das obras juntamente com a
FISCALIZAÇÃO;
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b) O Diário de Obras deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização.
c) Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da CONTRATANTE.

13.3. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
13.4. É da competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias,
bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste
mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.
a) Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à FISCALIZAÇÃO que, após efetuar
no Diário as anotações necessárias, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e
arquivo;
b) A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio
Diário.
13.5. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as
sanções previstas no presente instrumento contratual.
13.6. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a
ocorrência de evento relevante, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar conveniente e
destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passíveis
de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação.
13.7. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do
CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for
necessário.
13.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
14. A atestação das faturas referente às etapas do objeto deste Contrato caberá à comissão
instituída pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, da Prefeitura Municipal ou a servidor
designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DESPESA
15. A despesa com a execução dos serviços correrá pela dotação orçamentária:
UNIDADE: 0206
PROJETO/ATIVIDADE: 4011
ELEMENTO: 33903999
Fonte: 00
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MEDIÇÃO
16. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os serviços
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efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações e os
desenhos de projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
17. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e
pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente
no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovação pela FISCALIZAÇÃO da medição apresentada pela
CONTRATADA.
ĂͿ Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;
ďͿ As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO mensalmente, ou em menor período a critério
da Administração, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e o cronograma físicofinanceiro;
c)Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias,
que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das
vias.
17.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do
cumprimento das cláusulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA;
b) Relação dos Empregados - RE.
17.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os
serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas
condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
17.3. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
17.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção
monetária.
17.5. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada se encontra em dia
com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.
17.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela.
17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I
= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
I = (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

I = 0,0001644

17.8. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorrência.
CLÁUSUAL DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
18. A vigência deste Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, com validade após a data de sua
assinatura e eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo, a
critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57,
inciso I, da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO AMPARO LEGAL
19. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Tomada de Preços nº 005/2021,
conforme previsto nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, 23, inciso I, alínea b e 45, § 1º,
inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.
19.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021, tomando como base o disposto no artigo 45,
parágrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
20. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº
8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
21. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º
8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos; e
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações.
21.1. Em caso de supressão dos serviços se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
21.2. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial dos serviços, objeto deste
Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
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21.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários; e

21.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo
as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO, REVISÃO E
ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
22. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 06 (seis) meses da data de
apresentação da proposta.
22.1. Transcorridos 06 (seis) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite
máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE ou índice oficial
que venha a substituí-lo.
22.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal de Administração, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
22.3. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar
recompor o preço que se tornou excessivo.
22.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
22.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I
= Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

I = 0,0001644

22.6. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte
ao da ocorrência.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
23. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das
sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla
defesa, conforme listado a seguir:
a) advertência;
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b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

23.1. Advertência:
a) A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do
produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;
b) A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Prefeitura, a critério do Gestor do Contrato, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, poderá, a
critério da FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência;
d) No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a
sanção de advertência;
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso
da obra de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo do atraso prevista no
item 24.4 e subitens desta cláusula.
23.2. Multas:
a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o
valor total do Contrato.
1 - Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
I - A CONTRATADA executar, até o final do sétimo mês do prazo de execução do objeto, menos de
50% (cinquenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
II -  A CONTRATADA executar, até o final do décimo mês do prazo de execução do objeto, menos de
70% (setenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado
pela FISCALIZAÇÃO;
III - A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão dos serviços, menos
de 80% (oitenta por cento) do total do Contrato;
IV - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para
a conclusão dos serviços.
23.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução
dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado
pela fiscalização serão aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita
mensalmente.
23.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores
previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físicofinanceiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
23.4.2. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções
variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3
abaixo:

GRAU
1

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

TIPO DE ATRASO
BRANDO E EVENTUAL
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2

0,30%

3

0,50%

4

0,70%

5

0,90%

6

1,10%

MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE
MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
GRAVE E CONSTANTE

23.4.3. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês;
b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês.
23.4.4. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:
ĂͿ Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
ďͿ Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;
ĐͿ Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.
23.4.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendose à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físicofinanceiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A
multa poderá ser aplicada no decorrer dos serviços, nos períodos de medição seguintes ao da
constatação do atraso.
23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso,
recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu
exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.
23.4.7. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência
de novos atrasos.
23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, pelo não cumprimento prazos estipulados pela
Prefeitura Municipal.
23.4.9. Por atraso na conclusão dos serviços poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total
do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite será aplicado a
sanção de inexecução parcial conforme definido no item especifico.
23.4.10. O somatório de todas as multas previstas nos itens acima citados, não poderá ultrapassar
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
23.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o
Município:
23.5.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de que trata o
inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por
até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto.
23.6. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
23.6.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos,
quando:
a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
Município, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem
consentimento prévio do Município;
e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do Contrato;
f) apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a
manutenção das condições apresentadas na habilitação;
g) inexecução total do objeto.

23.6.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o
Município de Elísio Medrado ou com a União e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de
multa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO
24. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
24.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
24.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo no caso do inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do
CONTRATANTE; e
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
24.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO
25.
Depois de concluídos os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.
25.1. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar recebimento provisório do serviço caso haja
inconformidades significativas com relação às especificações. No caso de inconformidades que não
impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas em documento anexo ao termo
circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.
25.2. O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria, que será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n.º 8.666/93.


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Elísio Medrado

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
141 - Ano - Nº 2613

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Elísio Medrado

Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro

CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000


Elísio Medrado - Bahia




25.3. O serviço somente será considerada concluída e em condições de serem recebida, depois de
cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela
CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
26. Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da Tomada de Preços nº 005/2021, cuja
realização decorre da autorização da Prefeita Municipal, constante do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 079/2021.
26.1. Serão partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Preços nº 005/2021e a
proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO
27. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de
Santa Terezinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessão em 03
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Elísio Medrado, xx de xx de 2021
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
Representante legal: [nome completo]
Prefeito Municipal
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
____________________
NOME:
CPF:
RG:

____________________
NOME:
CPF:
RG:
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ANEXO IV
CREDENCIAL

Credencio 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, para representar esta empresa,
com poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório, em
especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer,
apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos
mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.
Cidade, ......... de ................................ de 2021
___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n o............................ e do
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

............................................
(data)
............................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº
_________________, DECLARA, para os devidos fins, que tem conhecimento e aceita os termos do
Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir integramente as e exigências nele estabelecidas,
assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os documentos e
informações prestadas pela empresa, prepostos ou procuradores, bem como pela correção e
suficiência da proposta apresentada.

Local e data
Nome e assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº
8.666/93.

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº
_________________, DECLARA, para os devidos fins, que não possuir em seus quadros, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º,
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.

Local e data
Nome e assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº
_________________, DECLARA, para os devidos fins, que não existe fatos impeditivos à habilitação
desta empresa e que a mesma não foi considerada inidônea ou impedida de participar de licitações
no âmbito federal, estadual e municipal.

Local e data
Nome e assinatura do Representante Legal
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ANEXO IX

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

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

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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ϭ͘ K:d/sK͗
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂƌ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞdŽƉŽŐƌĂĨŝĂ͕ŽďũĞƚŽ
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ŽĐƵƉĂĚĂƐ;ĂƚĠϱϬйĚĂƐƋƵĂĚƌĂƐͿ
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;ĂĐŝŵĂĚĞϱϬйĚĂƐƋƵĂĚƌĂƐͿ
x >ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽWůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽĐĂĚĂƐƚƌĂůĚĞĄƌĞĂƌƵƌĂů
x >ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽĚĞĨĂǀĞůĂƐ
x >ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ WůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽ ĚĞ ƐĞĕƁĞƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂŝƐ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽĞŝǆŽďĄƐŝĐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂĚĂƐ͕ ĂĚƵƚŽƌĂƐ͕ ĐĂŶĂŝƐ Ğ ĂƐƐĞŵĞůŚĂĚŽƐ
ĐŽŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŶĂĞƐĐĂůĂĞŶƚƌĞϭ͗ϭϬϬĞϭ͗ϮϱϬĐŽŵŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ
x >ŽĐĂĕƁĞƐĚĞůŽƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĂƚĠϯ͘ϬϬϬŵϸ

>>^ŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞWƌŽũĞƚŽƐ>dʹEW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
ZƵĂEŽǀŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ϭϬʹĞŶƚƌŽʹWϰϱͲϰϵϬͲϬϬϬ͕>ĂũĞͲĂ
d>͗;ϳϱͿϵϵϵϴϵϲϱϵϴʹ;ϳϱͿϵϵϴϬϱϮϬϴϵ͕ĞͲŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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x >ŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ůŝŶŚĂƐ ĞƐƚĂƋƵĞĂĚĂƐ ĚĞ ϮϬ ŵ Ğŵ ϮϬ ŵ ĐŽŵ ŽƵ ƐĞŵ ŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ
x >ŽĐĂĕĆŽĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽĚĞĨƵƌŽƐĚĞƐŽŶĚĂŐĞŵ
x ďĞƌƚƵƌĂĚĞƉŝĐĂĚĂƐĞŵƚĞƌƌĞŶŽĐŽŵǀĞŐĞƚĂĕĆŽƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŽƵƐŽĚĞĨĂĐĆŽ͕
ĨŽŝĐĞ͕ŵĂĐŚĂĚŽĞͬŽƵŵŽƚŽƐƐĞƌƌĂ͘

ϯ͘ ^d/Dd/sYhEd/dd/sK͕hE/^h^dK^͗
KƐ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ĞƐƚŝŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚŽƉŽŐƌĂĨŝĂĞŵ
ĄƌĞĂƐ ƵƌďĂŶĂƐ Ğ ƌƵƌĂŝƐ ŶŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ͕ Ă ƐĞƌĞŵ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ ĞƐƚĆŽ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐŶĂƉůĂŶŝůŚĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ͕ĞŵĂŶĞǆŽ͘

ϰ͘ K>K>͗
KƐ ůŽĐĂŝƐ ƐĞƌĆŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ƉĞůĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
KƌĚĞŵ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽ ĐŽŵ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ůŽĐĂů ;ĐƵƌƐŽ ĚΖĄŐƵĂ͕ ǀŝĂ ŽƵ ůŽŐƌĂĚŽƵƌŽ͕
ůŽƚĞĂŵĞŶƚŽ͕ďĂĐŝĂŚŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂĞĐĂĚĂƐƚƌŽŵƵŶŝĐŝƉĂůͿ͕ĄƌĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂĞƌĞůĂĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĂƐĞƌĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘WŽĚĞƌĄĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂKƌĚĞŵĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ͗ĨŽƚŽƐ͕ĐƌŽƋƵŝƐ
ŽƵ ƉůĂŶƚĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ŶŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ƉĂƌĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ Ž ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵ ĂŶŽƚĂĕĆŽ ĚĞ
ŽďũĞƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ͘ Ɛ ĄƌĞĂƐ ĚĞůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽĞ
ƉůĂŶŝŵĠƚƌŝĐŽƚĞƌĆŽĄƌĞĂĞŶƚƌĞϮ͘ϬϬϬŵϮĞϮϬϬ͘ϬϬϬŵϮĐĂĚĂĞŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞǀŝĂƐĚĞ
ϮϬϬŵĂƚĠϰ͘ϬϬϬŵĐĂĚĂ͘

ϱ͘ ^^W/&/O^dE/^͗
KƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ ĐŽŵ ƚŽĚĂ Ă ƉĞƌĨĞŝĕĆŽ ƚĠĐŶŝĐĂ ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽ ĂƐ
ŶŽƌŵĂƐ͕ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĞůĞŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽƐůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůĂ
EZʹϭϯ͘ϭϯϯĞŶŽƌŵĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ͘
ĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐŵĂƌĐŽƐĚĞĐŽŶĐƌĞƚŽƉĂƌĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞĂƉŽŝŽĚĂƐƉŽůŝŐŽŶĂŝƐ͕
ĐŽŵŵşŶŝŵŽĚĞƚƌġƐ͕ƐĞŵƉƌĞ/ŶƚĞƌǀŝƐşǀĞŝƐ;ĐŽŵƐƵĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞ

>>^ŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞWƌŽũĞƚŽƐ>dʹEW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
ZƵĂEŽǀŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ϭϬʹĞŶƚƌŽʹWϰϱͲϰϵϬͲϬϬϬ͕>ĂũĞͲĂ
d>͗;ϳϱͿϵϵϵϴϵϲϱϵϴʹ;ϳϱͿϵϵϴϬϱϮϬϴϵ͕ĞͲŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽĚĞƐĞŶŚŽĨŝŶĂůͿ͕ŽĞƐƉĂĕĂŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽĞŶƚƌĞƉĂƌĞƐƐĞƌĄĚĞϭ͘ϬϬϬŵ͘
WĂƌĂŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞĄƌĞĂƐ͕ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚĞƐƚĞƐƉŽŶƚŽƐĚĞǀĞƌĄ
ƐĞƌ ĞǆĞĐƵƚĂĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ 'W^ ŐĞŽĚĠƐŝĐŽ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƉůĂŶŝŵĠƚƌŝĐŽ ŽƵ
ƐƚĂĕĆŽdŽƚĂůĚĞƐĚĞƋƵĞĐŽŵĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽĐŽŵ
ŶşǀĞůĚĞƉƌĞĐŝƐĆŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂŶŝǀĞůĂĚŽ͘
DĂƌĐŽ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͗ ƚƌĂĕŽ ϭ͗ϯ͗ϰ͕ ĂůŵĂĚĞĨĞƌƌŽĚсϭϬŵŵ͕ĨŽƌŵĂƚƌŽŶĐŽƉŝƌĂŵŝĚĂůĞ
ĚŝŵĞŶƐƁĞƐϴǆϭϮǆϲϬĐŵ͕ŽƚŽƉŽĚŽŵĂƌĐŽĚĞǀĞƌĄĐŽŶƚĞƌƵŵĂĐŚĂƉĂĚĞŵĞƚĂůĨƵŶĚŝĚ Ž
Ğŵ ĂůƵŵşŶŝŽ͕ ůĂƚĆŽ͕ ĐŽďƌĞ ŽƵ ďƌŽŶǌĞ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ǀĠƌƚŝĐĞ Ğ ĚĞǀĞƌĆŽ
ĂĨůŽƌĂƌĐĞƌĐĂĚĞϭϬĐŵĚŽƐŽůŽŶĂƚƵƌĂů͖
K ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƉůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽũĞƚŽƐ ǀŝĄƌŝŽƐ Ğ ĚĞ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŵĐƵƌǀĂƐĚĞŶşǀĞůĚĞŵĞƚƌŽĞŵŵĞƚƌŽĞƉŽŶƚŽƐ
ĐŽƚĂĚŽƐ͕ ĐŽŵ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ƉŽŶƚŽƐ ƉŽƌ ŚĞĐƚĂƌĞƐ͕ĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞ
ƉŽŶƚŽƐ ůĞǀĂŶƚĂĚŽƐ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă ŵĞůŚŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĞ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĚŽƚĞƌƌĞŶŽ;DdŵŽĚĞůŽĚŝŐŝƚĂůĚŽƚĞƌƌĞŶŽͿ͘
ƉſƐ Ž ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƉůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ƚƌĂĕĂĚŽƐ ƉĞůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ KƌĚĞŵ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĞůĂďŽƌĂĚŽ Ž ƚƌĂĕĂĚŽ ĚŽ ƉĞƌĨŝů
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ĐŽŶƚĞŶĚŽŽƚƌĂĕĂĚŽĚŽƚĞƌƌĞŶŽŶĂƚƵƌĂůĞĐŽƚĂƐĞŵĐĂĚĂĞƐƚĂĐĂĚĞϮϬĞŵ
ϮϬŵ͘
ŽůŽŶŐŽĚŽƉĞƌĨŝůůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŽ
ůŽĐĂůŽŶĚĞƐĞƌĄƚƌĂĕĂĚŽŽƉĞƌĨŝůĚĞƐĞĕƁĞƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂŝƐ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĞƐƉĂĕĂĚŽƐĚĞ
ŶŽŵĄǆŝŵŽĚĞϮϬĞŵϮϬŵĞƚƌŽƐ͕ƐĂůǀŽƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĐŽŶƚƌĄƌŝĂ͘
K ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƉůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĐĂĚĂƐƚƌĂů Ğ ĐŽŶƚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ĐŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐ͕ ĐĞƌĐĂƐ͕ ĄƌǀŽƌĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉŽƌƚĞ͕ ŵƵƌŽƐ͕ ƌƵĂƐ Ğ ĂĐĞƐƐŽƐ͕
ĐſƌƌĞŐŽƐ͕ďƌĞũŽƐ͕ŶĂƐĐĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶƚŽƌŶŽĚĞŵĂƚĂƐ͕ůŝŶŚĂƐĨĠƌƌĞĂƐ͕ƌĞĚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ďŽĐĂƐ
ĚĞ ůŽďŽ͕ ŐĂůĞƌŝĂƐ͕ ƉŽĕŽƐ ĚĞ ǀŝƐŝƚĂ ĐŽŵ ƐƵĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ ŝŶƚĞƌĐĞƉƚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐŐŽƚŽƐ
;ĐŽůĞƚŽƌĞƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽ ĚĞ ǀĂůĞͿ͕ ĂĚƵƚŽƌĂƐ ĚĞ ĄŐƵĂ͕ ƚƌĂǀĞƐƐŝĂƐ͕ ďƵĞŝƌŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ Ğŵ Ƶŵ
ĞŶƚŽƌŶŽĚĞϮϬŵ͕ƋƵĞƐĞƌĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽ ŶĂĄƌĞĂĂƐĞƌŵĞĚŝĚĂ͘

>>^ŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞWƌŽũĞƚŽƐ>dʹEW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
ZƵĂEŽǀŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ϭϬʹĞŶƚƌŽʹWϰϱͲϰϵϬͲϬϬϬ͕>ĂũĞͲĂ
d>͗;ϳϱͿϵϵϵϴϵϲϱϵϴʹ;ϳϱͿϵϵϴϬϱϮϬϴϵ͕ĞͲŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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dŽĚĂƐĂƐŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĞŵĞƐĐĂůĂĂĚĞƋƵĂĚĂ͕ĐŽŵ
ĐŽƚĂƐ ĚĞ ŶşǀĞů ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĨŽƚŽƐ
ĚŝŐŝƚĂŝƐ͘
K ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƉůĂŶŝŵĠƚƌŝĐŽ ĚĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ă ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽ ĨƵŶĚŝĄƌŝĂ ĚĞ
ĂƐƐĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞĐĄƌŝŽƐ ;ĨĂǀĞůĂƐͿ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶƚĞƌ͗ ĚŝǀŝƐĂƐ ĚĂ ŐůĞďĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƐŝƐƚĞŵĂ
ǀŝĄƌŝŽ͕ƋƵĂĚƌĂƐĞůŽƚĞƐ͕ĚĞŵĂƌĐĂĕĆŽĚĂƐĄƌĞĂƐůŝǀƌĞƐĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐ
ŽďƌĂƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐ͕ ŶĂƐĐĞŶƚĞƐ Ğ ĐſƌƌĞŐŽƐ͕ ůŝŶŚĂ ĨĠƌƌĞĂ Ğ ŽƵƚƌŽƐ͕ ƋƵĞ
ĚĞǀĞƌĄĂďƌĂŶŐĞƌƵŵĞŶƚŽƌŶŽĚĞϮϬŵ͕ĄƌĞĂĂƐĞƌĐŽŵƉƵƚĂĚĂŶĂĄƌĞĂĂƐĞƌŵĞĚŝĚĂ͘
K ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƉůĂŶŝŵĠƚƌŝĐŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ă ĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ĄƌĞĂƐ ĚĞǀĞƌĄĐŽŶƚĞƌĂƐ
ĚŝǀŝƐĂƐĚŽƐŝŵſǀĞŝƐ͕ĐŽŵŽĐĞƌĐĂŵƵƌŽƐ͕ƌŝŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂŵĞůŚŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŽƐůŝŵŝƚĞƐ
ĚŽƐ ŝŵſǀĞŝƐ Ğ ĂƐ ĞĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ŵŽŶƚĂŶĚŽͲƐĞ Ă ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĚŽ ŝŵſǀĞů ƐŽďƌĞŽ
ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ͘
ƉůĂŶƚĂĚĞǀĞƌĄĐŽŶƚĞƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞ
ƵƚŝůŝĚĂĚĞƉƷďůŝĐĂĞĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ͘WĂƌĂĂĂƉƵƌĂĕĆŽĚĂĄƌĞĂĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ƐŽďƌĞƉŽƐƚŽ ŽƉƌŽũĞƚŽĚĂŽďƌĂƐŽďƌĞŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ͘
ĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĞůĂďŽƌĂĚŽ Ž ŵĞŵŽƌŝĂů ĚĞƐĐƌŝƚŝǀŽ ĚĂ ĄƌĞĂ Ă ƐĞƌ ĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ Ğ ĚĂĄƌĞĂ
ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚŽĐĂƌƚſƌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
ŽƌƌĞƌĆŽ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ ĚĂ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ǀĞŶĐĞĚŽƌĂ ă ĐƵƐƚĂ ĚĂƐ ĐĞƌƚŝĚƁĞƐ ĞͬŽƵ ŵĂƚƌşĐƵůĂƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽ͘
WĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƌĄĂĚŽƚĂĚŽƵŵǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚĞŶŽ
ŵşŶŝŵŽϰ͘ϬϬϬŵϸĚĞůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ͖
KƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ ;ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ Ğ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĂͿ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ďĂƐĞĂĚŽƐ ŶŽƐ
ŵĂƌĐŽƐ ŐĞŽĚĠƐŝĐŽƐ ĚŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ ŽƵ /'͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ƉŽŶƚŽƐ
ůĞǀĂŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƐƉŽůŝŐŽŶĂŝƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŐĞŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐĂŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ
'ĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐ͕ ĂƚƵŵ hdD ^ ϲϵŽƵ^/Z'^ϮϬϬϬĞƌĞĂůŝǌĂƌŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚŽZ͘E͘ƉŽƌ
ŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ͘
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WƌŽĚƵƚŽƐ ĂƐĞƌĞŵĞŶƚƌĞŐƵĞƐ͗
ǀĞƌƐĆŽĨŝŶĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞĞŵϬϮ;ĚƵĂƐͿǀŝĂƐ͕ĂůĠŵĚĞŐƌĂǀĂĚŽ͕ƚĂďĞůĂĚŽƐ
ƉŽŶƚŽƐ Ğŵ^//͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĞĚŝƚŽƌĚĞƚĞǆƚŽ͞tŽƌĚĨŽƌtŝŶĚŽǁƐ͟ĞƵƚŽϮϬϭϮ͘
x ;ϬϮͿ ƵĂƐ ĐſƉŝĂƐ ĚĂ ƉůĂŶƚĂ ƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚŽ ƚĞƌƌĞŶŽ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƉůŽƚĂĚĂƐ ŶĂ
ĞƐĐĂůĂ ϭ͗ϭϬϬϬ ŽƵ ϭ͗ϱϬϬ͕ ƐĂůǀŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŝǀĞƌƐĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĂ ŽƌĚĞŵ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽ͘
x ;ϬϮͿƵĂƐĐſƉŝĂƐĚŽDĞŵŽƌŝĂůĞƐĐƌŝƚŝǀŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞǀĞƌĆŽĐŽŶƚĞƌĚĞƐĐƌŝĕĆŽ
ĚĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ ĚĂ ͞ĂŵĂƌƌĂĕĆŽ͟ ĚŽ ƉŽŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĞĂƌƋƵŝǀŽĚĞƉŽŶƚŽƐ ŶŽƉĂĚƌĆŽ^//͘
x ;ϬϮͿ ƵĂƐ ſƉŝĂƐ ĚŽƐ DĞŵŽƌŝĂŝƐ ĞƐĐƌŝƚŝǀŽƐ ĚĂ ĄƌĞĂ ĚĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ Ğ
ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͘
x ;ϬϮͿƵĂƐſƉŝĂƐĚŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂũƵƐƚĂŵĞŶƚŽƋƵĂŶĚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ'W^͘
x ;ϬϮͿƵĂƐſƉŝĂƐĚĂĂĚĞƌŶĞƚĂĚĞĐĂŵƉŽĞƌĂƐĐƵŶŚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ
x ;ϬϮͿ ƵĂƐ ſƉŝĂƐ ĚĂ ŶŽƚĂĕĆŽ ĚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ dĠĐŶŝĐĂ ʹ Zd ƌĞĐŽůŚŝĚĂ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂůŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘

 ĞŵƉƌĞƐĂ ŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ĂƉĞŶĂƐ ƉŽĚĞƌĄ ŝŶŝĐŝĂƌ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ƐĞƌǀŝĕŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă
ĞǆƉĞĚŝĕĆŽ ĚĞƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞ&ŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ;&ͿĞŵŝƚŝĚŽƉĞůĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ
ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂ Ă ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĂƐ ƐĞƌĞŵ
ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͘ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ&ĚĞǀĞƌĄĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƉůĂŶŝůŚĂĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽĞĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
EŽƚĂ&ŝƐĐĂů͘

ϲ͘ Yh>/&/KdE/͗
^ĞƌĄ ĞǆŝŐŝĚĂ͕ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͕ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĂƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐ ĞŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚŽĐĞƌƚĂŵĞ͘ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞĂƉƚŝĚĆŽƉĂƌĂĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ
ĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĞĐŽŵƉĂƚşǀĞůĞŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽŽďũĞƚŽĚĂ
ůŝĐŝƚĂĕĆŽƐĞƌĄĨĞŝƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉĞůŽŵĞŶŽƐƵŵĂƚĞƐƚĂĚŽĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉŽƌƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂĚĞ 
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ĚŝƌĞŝƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ŽƵ ƉƌŝǀĂĚŽ͕ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ŶŽ Z ŽƵ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ ĚĂ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĞƌƚŝĚĆŽ ĚĞ ĐĞƌǀŽ dĠĐŶŝĐŽ ;dͿ͕ ĞŵŝƚŝĚĂ ƉĞůŽ Z͕ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶĚŽ ƐƵĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ ŶĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽ
ƉůĂŶŝĂůƚŝŵĠƚƌŝĐŽ͘
 ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĂ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ Ġ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞů Ğ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ Ġ ƉůĂƵƐşǀĞů Ğ
ƌĂǌŽĄǀĞůĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽŶŽĚŝƚĂůĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞ
ŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵŽŵşŶŝŵŽĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐŽďũĞƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͘ƐƐŝŵ͕ƉŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞƉƌŽũĞƚŽĚĞŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͕ƋƵĞƐƵďƐŝĚŝĂƌĄŽƵƚƌŽ
ŐƌĂŶĚĞƉƌŽũĞƚŽĐŽŵǀĂůŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞĂĞŵƉƌĞƐĂůŝĐŝƚĂŶƚĞƉŽƐƐƵĂĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĞ͕ĂůĠŵĚĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂĚĞƐĞƵƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌŶĂ
ĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƉŽƌƚĞĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵŽŽďũĞƚŽĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͘
 ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͕ ƉŽŝƐ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ
ĚĞƐƐĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ĞǆŝŐĞ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͗ Ž ĂĚĞƋƵĂĚŽ ƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ŵĆŽͲĚĞͲŽďƌĂ͖ Ă ŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ
ŝŶƷŵĞƌŽƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͖ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ Ğ ĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ ŽƵƚƌĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĨŽƌ Ž ĐĂƐŽ Ğ ƐĞ Ž ĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ ĂƐƐŝŵ Ž ƉĞƌŵŝƚŝƌ͖ Ă ŐĞƐƚĆŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚŽ ƐĞƌǀŝĕŽ͘ dŽĚĂƐ ĞƐƚĂƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ƌĞĐĂĞŵ ŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕
ƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ĐŽŵŽŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĞŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌƐƵƉƌŝĚĂƐĂƉĞŶĂƐĐŽŵ
ĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂĚŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͘
YƵĂŶƚŽăƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂ͕ƉĞƌĐĞďĞͲ
ƐĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĂĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂĚĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂĚŽƵƚƌŝŶĂĞũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂƉĄƚƌŝĂŶŽ
ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞ ůĞŐşƚŝŵĂ Ă ŝŶƐĞƌĕĆŽ ĚĞ ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ĐŽŵ Ă
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ŶŽƐ ĞĚŝƚĂŝƐ ĚĞ ůŝĐŝƚĂĕƁĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ DĂƌĕĂů :ƵƐƚĞŶ &ŝůŚŽ͕ Ġ
ĂŵƉůĂŵĞŶƚĞ ŵĂũŽƌŝƚĄƌŝĂ Ă ĐŽŶĐĞƉĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂ
ĚĞǀĞĂďƌĂŶŐĞƌƚĂŶƚŽŽĂƐƉĞĐƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͕ĐŽŶƐŽĂŶƚĞŝŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂ
ĚŽĂƌƚ͘ϯϳ͕ŝŶĐŝƐŽyy/͕ĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĐͬĐŽĂƌƚ͘ϯϬ͕ŝŶĐŝƐŽ//͕ĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͘
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K dƌŝďƵŶĂů ĚĞ ŽŶƚĂƐ ĚĂ hŶŝĆŽ ũĄ ĞǆƉƌĞƐƐŽƵ Ž ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ Ğŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĞĐŝƐƁĞƐͬĐſƌĚĆŽƐ
ĐŽŵŽ͕ ĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗  ϰϯϮͬϵϲͲW͖  ϳϲϳͬϵϴͲW͖  ϮϴϱͬϬϬͲW͖ ϰϲϳͬϬϬͲW͖
ϰϭϭͬϬϭͲW͖ϭ͘ϬϲϵͬϬϭͲW͖ϭ͘ϲϭϴͬϮϬϬϮʹW͖ϯϮͬϮϬϬϯͲϭ͘ĂĞϭ͘ϯϱϭͬϬϯͲϭ͘Ă
͘
EŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ WŽĚĞƌ :ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ Ž ^ƵƉĞƌŝŽƌ dƌŝďƵŶĂů ĚĞ :ƵƐƚŝĕĂ ƚĂŵďĠŵ ũĄ ĨŝƌŵŽƵ
ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽŵĞƐŵŽƐĞŶƚŝĚŽĐŽŵŽ͕ĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗ZĞƐƉϭϰϰ͘ϳϱϬͲ^Wϭ͘Ăd͕
ZĞů͘DŝŶ͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽ&ĂůĐĆŽ͕ŝŶ:hĚĞϮϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϬϬ͖ZƐƉϭϳϮ͘ϮϯϮͲ^WϭĂd͕ZĞů͘DŝŶ͘:ŽƐĠ
ĞůŐĂĚŽ͕ŝŶ:hĚĞϮϭ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϴ͖ZƐƉϮϲϴ͘ϬϬϬͲϭ͘Ăd͕ZĞů͘DŝŶ͘DŝůƚŽŶ>ƵŝǌWĞƌĞŝƌĂ͕ŝŶ
:h ĚĞ Ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϬϮ ZKƌĚ Ğŵ D^ ϭϯ͘ϲϬϳͲZ: ϭ͘Ă d͕ ZĞů͘ DŝŶ͘ :ŽƐĠ ĞůŐĂĚŽ͕ ŝŶ :h ĚĞ
ϭϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϮĞZĞƐƉϭϱϱ͘ϴϲϭͲ^Wϭ͘Ăd͕ZĞů͘DŝŶ͘,ƵŵďĞƌƚŽ'ŽŵĞƐĚĞĂƌƌŽƐ͕ŝŶ:hĚĞ
Ϭϴ͘Ϭϯ͘ϭϵϵϵ͘

ϳ͘ K^Yh/WDEdK^͗
dŽĚŽƐ ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƉĞƌĨĞŝƚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƐĞƌĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ĐŽŵ Ž ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ůĂƵĚŽ ĚĞ ĂĨĞƌŝĕĆŽ ĚŽ
ŵĞƐŵŽ͘
KƐůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵĞŵƉƌĞŐŽĚĞƐƚĂĕĆŽdŽƚĂůĐŽŵƉƌĞĐŝƐĆŽ
ŵşŶŝŵĂĚĞϬϱ;ĐŝŶĐŽͿƐĞŐƵŶĚŽƐ͘
KƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƚĞƌ ƉƌĞĐŝƐĆŽ ĚĞ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ϭ͕Ϭ ŵŵ ƉŽƌ ƋƵŝůƀŵĞƚƌŽ ĚĞ ĚƵƉůŽ
ŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ Ă ƐĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝĚĂ ƉĞůŽ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘ ĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ͘
ϴ͘ ^d/Dd/sh^dK^͗
ϴ͘ϭ ʹ K ǀĂůŽƌ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ĚĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ Ġ ĚĞ ZΨ ϵϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;EŽǀĞŶƚĂ Ğ ƐĞŝƐ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞWůĂŶŝůŚĂKƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĂŶĞǆĂ͘
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ϵ͘ K:h>'DEdK^WZKWK^d^͗
 ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ƐĞƌĄ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ ƉĞůĂ ŽƌĚĞŵ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ĐŽƚĂĚŽƐ͕ĞŶƚƌĞĂƐ
ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƋƵĞƚŝǀĞƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚŽăƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽĚŝƚĂůĞƐĞƵƐŶĞǆŽƐ͘ĞƐƐĂƐ͕ƐĞƌĄ
ĚĞĐůĂƌĂĚĂ ǀĞŶĐĞĚŽƌĂ Ă ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ŽĨĞƌĞĐĞƌ Ž ŵĞŶŽƌ ǀĂůŽƌ ŐůŽďĂů͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͗
ĂͿ

 ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ŶĆŽĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŵǀĂůŽƌĞƐŝŶĞǆĞƋƵşǀĞŝƐƐŽďƉĞŶĂ

ĚĞĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽƐƵŵĄƌŝĂĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͖
ďͿ

ŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĆŽ ƉƌĞĕŽƐ ŝŶĞǆĞƋƵşǀĞŝƐ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƚĞŶŚĂŵ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽ

ƐƵĂ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌŽǀĞ ƋƵĞ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚŽƐ ŝŶƐƵŵŽƐ
ƐĆŽ ĐŽĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵ ŽƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ Ğ ƋƵĞ ŽƐ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ ƐĆŽ
ĐŽŵƉĂƚşǀĞŝƐĐŽŵĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

ϭϬ͘KWZKs/'E/KEdZdh>͗
KŝŶƚĞƌƌĞŐŶŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞǀĞƐĞƌĚĞ ϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐ͕ǀŝŐĞŶĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
ƐƵĂĞĨĞƚŝǀĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽƉŽƌŝŐƵĂůƉĞƌşŽĚŽ͘

ϭϭ͘^KE/O^W'DEdK͗
ϭϭ͘ϭʹĞŵƉƌĞƐĂǀĞŶĐĞĚŽƌĂĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄĂŽ&ŝƐĐĂůĞ'ĞƐƚŽƌĚŽŽŶƚƌĂƚŽĂ
EŽƚĂ &ŝƐĐĂů ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ğŵ Ϭϯ ;ƚƌġƐͿ ǀŝĂƐ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽĚĂ;ƐͿƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ;ƐͿ
ƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĞ &ŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐĞƌǀŝĕŽ ĞŵŝƚŝĚĂƉĞůĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ
ůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽ͕ĂƋƵĂůƐĞƌĄǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂĞ͞ƚĞƐƚŽ͟
ĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞƌĄĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƉĂƌĂ
ĂŶĄůŝƐĞĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂ'ĞƌĂůĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƉſƐ
ŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĞŽĂĐĞŝƚĞĐŽŵƉůĞƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ϭϭ͘ϮʹƉſƐĂĚĞǀŝĚĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƉĞůŽƐĞƚŽƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ;ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂͿ͕ŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŶŽƚĂĨŝƐĐĂůͬĨĂƚƵƌĂĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƚĞƐƚĂĚĂĂŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
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ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞ&ŝŶĂŶĕĂƐ͘
ϭϭ͘ϯ Ͳ ǀĞŶƚƵĂů ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌĞĕŽƐ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞƐĞƋƵŝůşďƌŝŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐſƐĞƌĄĞǆĂŵŝŶĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĞŵ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĞƋƵşǀŽĐĂ͕ Ă ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĞŶĐĂƌŐŽƐͬƌĞƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂĐƚƵĂĚĂ͘

ϭϮ͘Z/dZ/K^:h>'DEdK͗
ϭϮ͘ϭͲĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĞƐĐŽůŚĞƌĞĐŽŶƚƌĂƚĂƌƉĞƐƐŽĂůĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ŚĂďŝůŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĂƐĞƌĞǆĞƌĐŝĚĂƉĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĞŵƐĞƵ
ŶŽŵĞ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ ƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƉƌĞƐĐƌŝĕƁĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ăƐ ůĞŝƐ
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐ͕ ĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝƐ͕ ƐĞĐƵƌŝƚĄƌŝĂƐ Ğ ƐŝŶĚŝĐĂŝƐ͕ ƐĞŶĚŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͕ŶĞƐƐĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĐŽŵŽƷŶŝĐĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌĂ͘
ϭϮ͘ϮͲĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƵƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͘
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĚĞǀĞƌĄŽďƐĞƌǀĂƌƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŚŝŐŝĞŶĞĞ
ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ͘ KƐ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĞƐƚĂƌ ƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂĚŽƐ Ğ ƉŽƐƐƵŝƌ
ĂĐĞƐƐſƌŝŽƐ Ğ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ĚĂƐ EŽƌŵĂƐ
ZĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ ƐŽďƌĞ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ Ğ DĞĚŝĐŝŶĂ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽǀŝŐĞŶƚĞĐŽŵĐƌĂĐŚĄĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͘
ϭϮ͘ϯͲ,ĂǀĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶƚĞƌĚŝĕĆŽƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůĚĞǀŝĂƐƉƷďůŝĐĂƐĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ
ĚĞǀĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂĚĞ
ϰϴŚŽƌĂƐ͘
ϭϮ͘ϰ Ͳ  ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞƌĂŶƚĞ Ž DƵŶŝĐşƉŝŽ͕ ƉŽƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ ĚĞ ƐĞƵƐ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ĚĞǀĞŶĚŽĂĨĂƐƚĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞϮϰ
;ǀŝŶƚĞ Ğ ƋƵĂƚƌŽͿ ŚŽƌĂƐ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞƐĐƌŝƚĂ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞƐĞƵƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ
ĐƵũĂ ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ ŶŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĨŽƌ ũƵůŐĂĚĂ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƉĞůŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ͕
ĐŽƌƌĞŶĚŽ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ ƷŶŝĐĂ Ğ ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƀŶƵƐ ůĞŐĂŝƐ͕
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ Ğ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ĚĞƐƉĞƐĂ ƋƵĞ ĚĞ ƚĂů
ĨĂƚŽ ƉŽƐƐĂ ĚĞĐŽƌƌĞƌ͘ KƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂĨĂƐƚĂĚŽƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƐ ƉŽƌŽƵƚƌŽƐ͕ĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŝĚġŶƚŝĐĂ͘
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ϭϮ͘ϱ Ͳ  ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ĚĞǀĞƌĄ ĂĚŽƚĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ͕ ƉƌĞĐĂƵĕƁĞƐ Ğ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ ƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌ ĚĂŶŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ƉĞƐƐŽĂŝƐ Ă ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ƉĞůŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĞƌĄ ŝŶƚĞŝƌĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂƚşƉŝĐŽƐ ŶĆŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ŶĞƐƚĞ WƌŽũĞƚŽ ĄƐŝĐŽ
ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐăĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂƐƵĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ͘
ϭϮ͘ϲ Ͳ  ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ǀĞŶĐĞĚŽƌĂ ĚĞǀĞƌĄ ĞǆĞĐƵƚĂƌ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ͘  ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ ĐŽƌƌĞƌĄ ƉŽƌĐŽŶƚĂĞƌŝƐĐŽĚĂůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞŶĐĞĚŽƌĂĞ
ƐĞƌĄ ƉƌŽĐĞĚŝĚĂ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ſƌŐĆŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚĂŶƚĞ ƋƵĞŝƌĄ
ĨŝǆĂƌĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͘
ϭϮ͘ϳͲĂďĞƌĄĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽĂĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐůŝĐŝƚĂĚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƉƌŽǀŝƐſƌŝŽĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ϭϮ͘ϴ Ͳ ŶƚƌĞŐĂƌ ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ Ğ ƌŽƚŝŶĂƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶĞƐƚĞ
WƌŽũĞƚŽĄƐŝĐŽ͕ĐŽŵĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂăƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĂĐĞŝƚĂƐƉĞůĂďŽĂƚĠĐŶŝĐĂ͕
ŶŽƌŵĂƐĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͖
ϭϮ͘ϵ ʹ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƌĞŵͲƐĞ ƉŽƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƀŶƵƐ͕ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕
ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐ͕ ĨŝƐĐĂŝƐ͕ ĚĞ ĂĐŝĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ŽƵ ŽƵƚƌŽ ďĞŶĞĨşĐŝŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ĚĞ ďĞŶƐ Ğ ĐŽŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞĞĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐ ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƐƵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌĂ͖
ϭϮ͘ϭϬ Ͳ ƐƐƵŵŝƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ƉŽƐƐşǀĞů ĚĞŵĂŶĚĂ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ ĐşǀĞů ŽƵ ƉĞŶĂů
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞŽƵǀŝŶĐƵůĂĚĂƉŽƌƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕ĐŽŶĞǆĆŽ
ŽƵĐŽŶƚŝŶġŶĐŝĂ͖
ϭϮ͘ϭϭͲDĂŶƚĞƌ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂƐ
ŶĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͖
ϭϮ͘ϭϮ Ͳ EĆŽ ƐĞ ǀĂůĞƌĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƉĂƌĂĂƐƐƵŵŝƌŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞƌĂŶƚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĚĂŶĚŽͲŽ
ĐŽŵŽ ŐĂƌĂŶƚŝĂ͕ ŶĞŵ ƵƚŝůŝǌĂƌ ŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕ĂƐĞƌĞŵĂƵĨĞƌŝĚŽƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕ Ğŵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĚĞƐĐŽŶƚŽ ďĂŶĐĄƌŝŽ͕ ƐĞŵ ƉƌĠǀŝĂ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ͖
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ϭϯ͘Z^WKE^/>/KEdZdEd͗
ϭϯ͘ϭ Ͳ WƌŽŵŽǀĞƌ Ž ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ Ğ Ă ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ƉŽƌ
ƐĞƌǀŝĚŽƌ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ƉĞůŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ
Ăƌƚ͘ϲϳĚĂůĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ƐŽďŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͖
ϭϯ͘ϮͲĨĞƚƵĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƉůŝĐĂƚŝǀŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽŶĞǆŽ/ ʹ/ƚĞŵϬϭ͕ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ
ƉĞůĂ KEdZd ĂƚĠ Ž ϭϬǑ ;ĚĠĐŝŵŽͿ ĚŝĂ Ʒƚŝů ĂƉſƐ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ŶŽƚĂƐĨŝƐĐĂŝƐĐŽŵŽĚĞǀŝĚŽ͞ĂƚĞƐƚŽ͟ĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƐďĞŶƐ͖
ϭϯ͘ϯ Ͳ KďƐĞƌǀĂƌ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ǀŝŐġŶĐŝĂ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐĞũĂŵ ĐƵŵƉƌŝĚĂƐ ĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽƐĞũĂŵŵĂŶƚŝĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂƐŶĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͘

ϭϰ͘^^EO^D/E/^dZd/s^͗
ϭϰ͘ϭ ʹ ŽŶƐŽĂŶƚĞ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ Ăƌƚ͘ ϳǑĚĂ>ĞŝϭϬ͘ϱϮϬ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϮ͕ƋƵĞŵ͕
ĐŽŶǀŽĐĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ƐƵĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ŶĆŽ ĐĞůĞďƌĂƌ Ž
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĚĞŝǆĂƌĚĞĞŶƚƌĞŐĂƌŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĨĂůƐĂĞǆŝŐŝĚĂƉĂƌĂŽ
ĐĞƌƚĂŵĞ͕ ĞŶƐĞũĂƌ Ž ƌĞƚĂƌĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ƐĞƵ ŽďũĞƚŽ͕ŶĆŽŵĂŶƚŝǀĞƌĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ĨĂůŚĂƌ ŽƵ ĨƌĂƵĚĂƌ ŶĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌͲƐĞ ĚĞ ŵŽĚŽ
ŝŶŝĚƀŶĞŽŽƵĐŽŵĞƚĞƌĨƌĂƵĚĞĨŝƐĐĂů͕ĨŝĐĂƌĄŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞůŝĐŝƚĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚĂƌĐŽŵĂ
hŶŝĆŽ͕ƐƚĂĚŽƐ͕ŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂůŽƵDƵŶŝĐşƉŝŽƐĞ͕ƐĞƌĄĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽŶŽ^ŝĐĂĨ͕
ŽƵŶŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽy/s
ĚŽĂƌƚ͘ϰŽĚĞƐƚĂ>Ğŝ͕ƉĞůŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϬϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐŵƵůƚĂƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵĞĚŝƚĂůĞŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐĐŽŵŝŶĂĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͘

ϭϰ͘ϮʹůĠŵĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƐƵďŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĞůŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůĚĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ŶŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂů Ğ ƉĞůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƚ͘ϳϴ͕ŝŶĐŝƐŽƐ/Ăy/ĚĂ>ĞŝŶǑ͘ϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕Ă
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƉŽĚĞƌĄ ĂƉůŝĐĂƌ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ ƐĞŵ Ž ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĞ
ŽƵƚƌĂƐ͗
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ĂͿĂĚǀĞƌƚġŶĐŝĂ͖


ďͿ ŵƵůƚĂ ĚĞϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕
ƉĞůĂ ƌĞĐƵƐĂ ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĚŽ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝŽĚĞĂĐĞŝƚĂƌĂEŽƚĂĚĞŵƉĞŶŚŽ͕ƐĞŵ
ƉƌĞũƵşǌŽƉĂƌĂĂƐĚĞŵĂŝƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ͖
ĐͿŵƵůƚĂĚĞϬ͕ϭй;ƵŵĚĠĐŝŵŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĚŝĂĚĞĂƚƌĂƐŽŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐŽďƌĞ
Ž ǀĂůŽƌ ĚĂ ƉĂƌĐĞůĂ ŶĆŽ ĞŶƚƌĞŐƵĞ ĚĂ EŽƚĂ ĚĞ ŵƉĞŶŚŽ͕ ĂƚĠ Ž ϭϱǑ ;ĚĠĐŝŵŽ
ƋƵŝŶƚŽͿĚŝĂ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ͖
ĚͿ ŵƵůƚĂ ĚĞ Ϭ͕ϱ й ;ĐŝŶĐŽĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĚŝĂĚĞĂƚƌĂƐŽŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽ
ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂƉĂƌĐĞůĂŶĆŽĞŶƚƌĞŐƵĞĚĂEŽƚĂĚĞŵƉĞŶŚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚŽϭϱǑĚŝĂ͕
ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ͖
ĞͿ ŵƵůƚĂ ĚĞ ϭϬй;ĚĞǌ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĚĂƉĂƌĐĞůĂŶĆŽĞŶƚƌĞŐƵĞĚĂ
EŽƚĂ ĚĞ ŵƉĞŶŚŽ͕ ƉĞůĂ ƌĞĐƵƐĂ ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ŶĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ŶĞůĂ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ͖
ĨͿ ƐƵƐƉĞŶƐĆŽ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ Ğŵ ůŝĐŝƚĂĕĆŽ Ğ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ
ĐŽŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌƵŵƉĞƌşŽĚŽŶĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϬϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐ͖
ŐͿ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ůŝĐŝƚĂƌ ŽƵ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ĐŽŵ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϴϳĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͘
ϭϰ͘ϯ ʹ  ŵƵůƚĂ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞĐŽůŚŝĚĂ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϭϬ ;ĚĞǌͿ ĚŝĂƐ ĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ Ă
ĐŽŶƚĂƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶǀŝĂĚĂ ƉĞůŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ
ůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽ͘
ϭϰ͘ϰ Ͳ Ɛ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ dĞƌŵŽ Ğ ƐĞƵƐ ĂŶĞǆŽƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ
ƌĞůĞǀĂĚĂƐ͕ Ğŵ ƚŽĚŽ ŽƵ Ğŵ ƉĂƌƚĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ž ĂƚƌĂƐŽ ŶŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ Ğ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƐ ƉĞůĂ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ Ă ƐĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕ ƉŽƌ
ĞƐĐƌŝƚŽŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϬϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĚĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ĞŵĐĂƐŽĨŽƌƚƵŝƚŽŽƵ
ŵŽƚŝǀŽĚĞĨŽƌĕĂŵĂŝŽƌ͘
ϭϰ͘ϱ Ͳ KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĂƐ ŵƵůƚĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƌĞĐŽůŚŝĚŽƐăĐŽŶƚĂĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ 'ƵŝĂ ĚĞ ZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂ ƉĞůŽ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ &ŝŶĂŶĕĂƐ ĚŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ Ϭϱ
;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐ͕ĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĚĂŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽ ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽ 
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DƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ ƌĞƚĞƌ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĨƵƚƵƌŽƐ
ĚĞǀŝĚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕ŽƵĂŝŶĚĂĐŽďƌĄͲůĂƐũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂůĞŝϲ͘ϴϯϬͬϴϬ͕ĐŽŵŽƐ
ĞŶĐĂƌŐŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ͘

ϭϰ͘ϲʹƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƚŝŐŽϴϭĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯĞƐƵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ
ŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂŵăƐĚĞŵĂŝƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƋƵĞĨŽƌĞŵĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂŽƌĚĞŵ
ĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ƋƵĞŶĆŽĂĐĞŝƚĂƌĞŵĨŽƌŶĞĐĞƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͘

ϭϰ͘ϳ Ͳ WĂƌĂ ĂƐ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ WƌŽũĞƚŽĄƐŝĐŽƐĞƌĄŐĂƌĂŶƚŝĚŽŽĚŝƌĞŝƚŽĂŽ
ĐŽŶƚƌĂĚŝƚſƌŝŽĞăĂŵƉůĂĚĞĨĞƐĂ͘
ϭϱ͘&/^>/K͗
ϭϱ͘ϭ Ͳ  ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŽŶƚƌĂƚŽƐĞƌĄĞǆĞƌĐŝĚĂƉŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽKEdZdEd͕
ŶĞƐƚĞĂƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&/^>Ğ'^dKZ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽ͕ĂŽƋƵĂůĐŽŵƉĞƚŝƌĄ
Ěŝƌŝŵŝƌ ĂƐ ĚƷǀŝĚĂƐ ƋƵĞ ƐƵƌŐŝƌĞŵ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ ĚĂŶĚŽ ĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƚƵĚŽ ă
KEdZd;ƌƚ͘ϲϳĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ĐŽŵƐƵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐͿ͘
ϭϱ͘Ϯ Ͳ  ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ ĞƐƚĂ ůĄƵƐƵůĂ ŶĆŽ ĞǆĐůƵŝ ŶĞŵ ƌĞĚƵǌ Ă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ KEdZd͕ ĂƚĠ ŵĞƐŵŽ ƉĞƌĂŶƚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽ͕ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉĞƌĨĞŝĕƁĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ĞŵƉƌĞŐŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů
ŝŶĂĚĞƋƵĂĚŽ ŽƵ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ğ͕ ŶĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞƐƚĂ͕ ŶĆŽ ŝŵƉůŝĐĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽKEdZdEdŽƵĚĞƐĞƵƐĂŐĞŶƚĞƐĞƉƌĞƉŽƐƚŽƐ;ƌƚ͘ϳϬĚĂ>Ğŝ
ϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ĐŽŵƐƵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐͿ͘



DĂŶŽĞůDĂƚŚĞƵƐZĞŝƐŽƐƚĂ
ŶŐ͘ŝǀŝů
ZͬWϱϵ͘ϯϬϰ
>>^ŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞWƌŽũĞƚŽƐ>dʹEW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
ZƵĂEŽǀŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ϭϬʹĞŶƚƌŽʹWϰϱͲϰϵϬͲϬϬϬ͕>ĂũĞͲĂ
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CEP: 45.305-000 - Elísio Medrado - Bahia
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP

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 nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.507, de 27/06/2011, e alterações pertinentes
Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 e Decreto Municipal 091/2013 de 25/02/2013, Decreto nº 013
Publicado em 07 de janeiro de 2021, publicado em 09.01.2021 (Comissão de Licitação).
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Prefeitura Municipal Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Públicos; Secretaria Municipal de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de
Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;
Secretaria Municipal de Assistência Social

III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
077/2021
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
ց Sim տ Não
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº 870652
VIII. TIPO DE LICITAÇÃO
IX. REGIME DE EXECUÇÃO
Maior Desconto
INDIRETA, PELO REGIME DA EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL.
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
տSim ցNão
տ SIM ց NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Maior Percentual de Desconto
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação 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 da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado 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 Sistema e Consultoria
de custos SBC, através de Sistema de Registro de Preço, conforme especificações constantes neste
Edital e Anexos.
XIV. DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 06/05/2021 - HORÁRIO: 08:00h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XVI. INÍCIO DA DISPUTA
Data: 18/05/2021 - Horário: 09h30min
DATA: 18/05/2021 - HORÁRIO: 08h:30 MIN
XV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil (Decreto Municipal nº 330, de
09/09/2014)
XVII. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
XVIII. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
Conforme Necessidade da Unidade
XIX - 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(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, no Departamento de Licitações e Compras e sua
Equipe de Apoio, diariamente, das 08h às 14h, na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, sito Praça Salvador Andrade s/n, Elísio Medrado-BA, pelo Telefone: (75) 3649-2113 ou
pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Marcos Antonio Ferreira Pessoa - Decreto nº 013 Publicado em 07 de
janeiro de 2021, publicado em 09.01.2021.
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CEP: 45.305-000 - Elísio Medrado - Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
MINUTA EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
PREÂMBULO

1.
O Município de Elísio Medrado, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Serviços Públicos, através do Pregoeiro, designada pelo Decreto nº 013 Publicado em 07 de janeiro
de 2021, publicado em 09.01.2021, torna público para conhecimento dos interessados que na
data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
Maior Desconto, 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 da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado 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 Sistema e
Consultoria de custos SBC, através de Sistema de Registro de Preço, conforme especificações
constantes neste Edital e Anexos.
DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 06/05/2021 - HORÁRIO: 08:00h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
INÍCIO DA DISPUTA
Data: 18/05/2021 - Horário: 09h30min
DATA: 18/05/2021 - HORÁRIO: 08h:30 MIN
2. O procedimento licitatório observará as disposições da 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 nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.507, de 27/06/2011, e alterações pertinentes
Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 e Decreto Municipal 091/2013 de 25/02/2013,
Decreto nº 013 Publicado em 07 de janeiro de 2021, publicado em 09.01.2021 (Comissão de
Licitação) e alterações pertinentes.
SEÇÃO I - DO OBJETO
3.
A presente licitação tem como objeto 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 da Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado 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 Sistema e Consultoria de custos SBC, através de Sistema de
Registro de Preço, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos, conforme
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I.
4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
SEÇÃO II - DA DESPESA
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CEP: 45.305-000 - Elísio Medrado - Bahia

5. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
6. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
7. São participantes os seguintes órgãos:
D
E
F
G
H
I
J

Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

de Obras Viação e Serviços Públicos;
de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde;
de Educação Cultura Esporte e Lazer;
de Meio Ambiente;
de Administração;
da Agricultura e Meio Ambiente;
de Assistência Social.

7.1.A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
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 330, de 09/09/2014.
7.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
7.1.2. 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 com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
7.1.3. 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 para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.1.4. 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, independentemente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
7.1.5. 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.
SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
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8. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
9. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e
seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA
HABILITAÇÃO”.
9.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
9.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
10.
Não poderão participar deste Pregão:
10.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
10.1.1.Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização
específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato
social ou estatuto;
10.1.2.A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para
instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade.
10.1.3.Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o
documento equivalente.
10.2. Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal,
previstos na Lei Complementar nº 101/00;
10.3. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
10.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e
do Decreto Municipal nº Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração
Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
10.5. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei
nº 9.605/98;
10.6. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.7. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou
extrajudicial;
10.8. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II
da Constituição e art. 61, inciso I, alínea a Lei Orgânica Municipal);
10.9. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
10.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/93.
11.
Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio
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disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta
possibilidade a ausência de manifestação neste momento.
12.
O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
13.
No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados,
será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
13.1. O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela
Lei Complementar nº 123/06.
13.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º,
§4º, VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento
concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
13.3. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº
123/06, às ME/EPP.
14.
A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06
independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário
simplificado.
15.
Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar
(Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).
15.1. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada o
Pregoeiro até a data e horário marcados para abertura da sessão.
16.
A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
17.
A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou
fraude no procedimento.
SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO
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18.
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitação.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.

Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
Habilitação Jurídica;
Qualificação econômico-financeira;
Regularidade fiscal e trabalhista;
Qualificação técnica e
Documentação complementar.

20.
Documentos relativos à habilitação jurídica:
20.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
20.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
20.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
20.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
21.
Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
21.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
21.2.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
21.2.1.Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
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2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante.
21.2.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para
satisfação da exigência do item 21.2. do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de
transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de
documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema
de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço
e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser xd confirmado no site da
Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
21.2.3.O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
21.2.4.A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
21.2.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
21.2.6.Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
21.2.6.1 A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da
contratação, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.
21.2.7.Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
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21.2.8.Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas
da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e
apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada
por contador responsável.
21.2.9 A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
22.
Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
22.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
22.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
22.3. Prova de regularidade perante:
22.3.1.A 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;
22.3.2.As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
22.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por
meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal.
22.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.
23.
Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
24.
As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados
da data da abertura da sessão pública.
25.
As ME/EPPe seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43
da LC nº 123/06).
25.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o 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 (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
25.2. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase
recursal;
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25.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
26.
Documentos relativos à Qualificação Técnica:
26.1.Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica), junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou
domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de
validade;
26.2.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) com características técnicas similares (MANUTENÇÃO PREDIAL) às do objeto da
presente licitação.
26.3.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, neste caso, acompanhada de declaração de anuência deste profissional.
26.3.1.Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) sócio;
b) diretor;
c) empregado;
d) responsável técnico;
e) profissional contratado.
26.3.2. A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos:
a) sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da
ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
c) empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;
d) responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pela entidade profissional competente, da
Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT;
e) profissional contratado: contrato de prestação de serviço ou compromisso de contratação, caso
a licitante venha a vencer este certame.
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26.4. Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão,
conforme modelo Anexo IX.
27.O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
27.1.que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital;
27.2.que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
27.3.que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
27.4.que a proposta foi elaborada de forma independente;
27.5.o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06.
27.6.Declaração de Cumprimento a Requisitos Especiais, conforme Modelo Anexo X:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, durante a
execução dos serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução
do objeto;
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, e que estão aptos a
participar desta licitação.
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos
serviços objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.
28.
A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
29.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

30.
Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
31.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
31.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
31.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
31.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
31.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou
por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, lotado na Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, designado para a Comissão Permanente de Licitações,
Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio.
32.
Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
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SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
33.
O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
34.
O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta
utilização.
35.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao
Pregão na forma eletrônica.
36.
O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Elísio Medrado responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
37.
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Elísio Medrado.
38.
A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
39.
Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, por meio do sistema, o ato convocatório do pregão.
39.1. Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
39.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
40.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o
Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
40.1 O(a) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos
41.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
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41.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
42.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
autuados no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
SEÇÃO IX – DA PROPOSTA
43.
O licitante deverá encaminhar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos da habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
43.1 Os documentos de Habilitação deverá ser anexado em cada item/lote que o Licitante deseja
concorrer, sob pena de desclassificação caso o licitante insira os documentos apenas em um
item/lote.
43.2 O licitante deverá inserir as informações da proposta de preço apenas no sistema de forma
detalhada, similares à especificação do Termo de Referência descrevendo o serviço ofertado,
quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como o valor
global da proposta.
43.2.1 No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o
Edital, prevalecerá a especificação constante no Edital.
43.2.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
43.2.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
43.2.4 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
43.2.5 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário,
com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN
SEGES/MPDG n.5/2017.
43.2.6 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:
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43.2.6.1 Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
43.2.6.2 Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente,
da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para
fins de total ressarcimento do débito. (ACÓRDÃO TCU 3037/2009 – PLENÁRIO, 1696/2010 – 2ª
Câmara, 1442/2010 – 2ª Câmara, 387/2010 – 2ª Câmara, 2662/2013 – Plenário)
43.2.7 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à
fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.
43.2.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
43.2.9 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
43.2.10 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
43.2.11 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
43.2.12 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
43.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
43.4.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006
44.
Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da
proposta.
45.
Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.
46. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
47. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
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48.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
49.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
50.
A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
51. No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame,
o(a) Pregoeiro(a) deverá sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão
temporária dos trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão
para o seu prosseguimento, em observância aos princípios da publicidade e da
razoabilidade. Acórdão 2842/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
52. É irregular a prática de atos da sessão pública do pregão eletrônico fora do horário de
expediente, por ofender o princípio da razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005 e art. 2º
da Lei 9.784/1999). Acórdão 592/2017-Plenário | Relator: ANA ARRAES
SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
53.

A sessão pública poderá ser reaberta:

53.1 Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra
rejeitada, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando
houver erro na aceitação do preço; e
53.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
53.3 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
53.4 O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras
de desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base
o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
53.5 O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado
levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
53.6 Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”;
53.7 Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito
de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”;
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53.8 Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais
fases previstas neste Edital.
53.9 A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
53.10 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
54Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
55A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
56O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
SEÇÃO XIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
57
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
57.1Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
58
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
59
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por centos superior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
59.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
60
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
61 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
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62. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.
63. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado pelo valor
total/unitário.
63.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013);
63.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$
0,01, sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013)
64. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o(a) Pregoeiro(a)
poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a
ser admitido como variação entre um lance e outro.
65. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
66. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
67.Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
68.Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

69. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
70 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
71 O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de
eventual diligência.
72 Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde
será dado prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DO(A) PREGOEIRO(A)
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73 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
74 No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação expressa do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico
utilizado para divulgação.
75 A Sessão Eletrônica poderá ser suspensa, após a comunicação
SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
76 Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
77 A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de
preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
78 A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais
exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC
nº 123/06).
79 Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem
classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
80 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta ou lance mais
vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
81 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação
prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
82 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das
propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
83 Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora,
atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
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84 O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XVI – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
85 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
86 Havendo eventual empate entre propostas ou lances após realizado o procedimento previsto na
Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como
critério de desempate, será assegurada preferência:
86.1 Sucessivamente, aos serviços:
86.2 prestados por empresas brasileiras;
86.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
86.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
87Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio, pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.
SEÇÃO XVII - DA NEGOCIAÇÃO
88A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
89Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
90No pregão, qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas deve ocorrer
na etapa de negociação, a qual deve ser realizada entre o Pregoeiro e o licitante por meio do
sistema eletrônico (art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 5.450/2005), tendo como finalidade a obtenção
de preços melhores dos que os cotados na fase competitiva e, consequentemente, a proposta mais
vantajosa para a Administração. Acórdão 834/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
91O (A) Pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de mínimo de duas
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
92
É facultado a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
93Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta

ϭϴ


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
182 - Ano - Nº 2613









Elísio Medrado



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CEP: 45.305-000 - Elísio Medrado - Bahia

SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
94. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
95.O critério de julgamento será o de maior percentual de desconto.
96. No Sistema Licitações-e do Banco do Brasil, a licitação de maior percentual de desconto é
denominada maior oferta em reais. Deste modo, o valor lançado no sistema será convertido em
percentual. Exemplo: o valor lançado 1 (um) será convertido em 1% (um por cento).
97.Será desclassificada a proposta final que:
a. Contenha vícios ou ilegalidades;
b. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
c. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível;.
d.Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance
que:
d.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
d.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.
98. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.
99.A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a), com os
respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo(a) Pregoeiro(a) no
momento da aceitação do lance vencedor.
100.A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação
de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não
contrariem exigências legais.
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101. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da
remuneração.
101.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
101.2 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
102. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
103. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
104. É facultado a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
105. O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de mínimo de duas horas, sob pena de
não aceitação da proposta.
105.1 É facultado a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
105.1.1Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
105.2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
105.3 O(A) Pregoeiro(a) analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos
insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
105.4 Erros no preenchimento da planilha naѺo constituem motivo para a desclassificacࡤaѺo da
proposta. A planilha poderaғ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a),
desde que não haja majoração do preço.
105.4.1
O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas;
105.4.2
Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicacࡤaѺo
de recolhimento de impostos e contribuicࡤoѺes na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.
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105.5 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada
no objeto.
106. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no
seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser
formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
107. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
108.Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
109.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
110.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
111. No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DAS

CONDIÇÕES

DE

PARTICIPAÇÃO

E

DA

112.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do
serviço e compatibilidade do preço, o(a) Pregoeiro(a) verificará, como condição prévia ao exame da
documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU
113. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
114.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°
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8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
115.Constatada a existência de vedação à participação no certame, o(a) Pregoeiro(a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação
116.Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva
para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de
desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o(a) Pregoeiro(a) poderá consultar o Portal da
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas –
Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo
permitido como condição para esse benefício.
116.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal o(a)
Pregoeiro(a) indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme
artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente
inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
117 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio dos documentos encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do
sistema.
118. O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA
PARA INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM
ANEXADOS NO MESMO LOCAL DA PROPOSTA, CASO CONTRÁRIO, A PROPOSTA SERÁ
DESCLASSIFICADA POR IDENTIFICAÇÃO.
119. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
120. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas horas, sob pena de
inabilitação.
121. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.
122. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
123. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
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124. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
125. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma
prevista na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
126.Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as proposta forem desclassificadas, o
Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos
documentos ou de outras propostas, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de
desclassificação.

SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

127.A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de mínimo
de duas horas horas/dias, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e
deverá:
127.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
127.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor;
127.2.1
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
para fins de pagamento.

vencedor,

127.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
127.4Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
127.5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
127.6 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
127.7 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
127.8 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.
127.9 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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SEÇÃO XXI - DA VISTORIA
128 A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as
condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Edital e
Anexos.
128.1 A realização da vistoria para a execução do objeto deste Pregão é facultativa.
SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS
129 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
129.1 No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de
recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no
mérito da questão. Acórdão 602/2018-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO
130 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados
poderão solicitar a(o) Pregoeiro(a) o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio
hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de habilitação
apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos
autos.
131. Havendo quem se manifeste, caberá a(o) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
132. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
133. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a
presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.
134.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 autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
135. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
136. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
137. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
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SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
138. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a)
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
139.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
140.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 assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
SEÇÃO XXIV– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
141. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
142.O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que devidamente aceito.
143.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no
presente instrumento convocatório.
144.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

145. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
146.Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens
com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação
baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada
para fins de eventual contratação.
147.No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante
toda a vigência da ata.
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148. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do registro
prevista no Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014, a Prefeitura Municipal poderá convocar o
licitante subsequente na ordem de classificação para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
SEÇÃO XXV – DA VIGÊNCIA DA ATA
149.A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
SEÇÃO XXVI – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
150.A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão à disciplina do Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014, conforme previsto na Ata
de Registro de Preços anexa ao Edital.
151.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 8.666/93, sem prejuízo da
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

SEÇÃO XXVII – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
152.A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c)
autorização de fornecimento; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os
requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014.
153.O órgão convocará o fornecedor 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, conforme for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
154.Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
155.Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta da
regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do
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.
156.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.
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157.É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
158.As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
159.A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação,
subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.

pela

empresa

160.A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à
Administração ou a terceiros na execução do objeto subcontratado.
161.A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada,
na hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital
e seus anexos.
162.Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
163.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.
164.Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à
Administração.
SEÇÃO XXVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO
165.Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5%
(cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações
e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO
quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e
ressarcimentos.
SEÇÃO XXIX - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
166.A contratação será formalizada através de contrato, quando for o caso.
SEÇÃO XXX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
167.O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos,
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XXXI – DO PREÇO
168. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
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ĂͿ Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E do IBGE, ou índice que vier a
ser determinado pela legislação à época em vigor, prevalecendo o índice mais favorável à
Contratante.
ďͿ Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
ĐͿ No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
ĚͿ Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
ĞͿ Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
ĨͿ Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
ŐͿ O reajuste será realizado por apostilamento.
SEÇÃO XXXII - DAS OBRIGAÇÕES:
169. O CONTRATADO OBRIGA-SE A:
a)

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e
em sua proposta;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
c)

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
e)

A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até
o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT;
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f)

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

g)

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

h) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
i)

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.

j)

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

k) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, no prazo determinado.
l)

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

m) Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
n) 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;
o)

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

p) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
q)

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

r)

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

s)

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
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Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

u) Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se
tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.
v)

Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção
da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução
total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das
sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

w) Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratação.

SEÇÃO XXXIII- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
170.

O Município de Elísio Medrado obriga-se a:

a)
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b)
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
c)
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
d)
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
e)
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber;
f)

Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
i.exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuário;
ii.direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
iii.considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens.
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g)
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
h)

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

i)
Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando
do descumprimento das obrigações pela Contratada;
j)
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
k)
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO
171. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviços – OS, emitida
pelas unidades solicitantes da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, sempre e quando houver
necessidade de realização dos serviços contratados.
172. 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 Sistema de Custos referenciais de Obras - SICRO e Sistema e
Consultoria de custos SBC, e devem obedecer aos padrões de segurança e legislações vigentes.
173. O prazo para execução dos serviços contratados, será identificado em cada ordem de
serviço, sempre de acordo com as necessidades da Prefeitura 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.
174. Os serviços serão prestados em todos os prédios, praças, canteiros públicos e unidades
administrativas da Prefeitura Municipal localizada na cidade de Elísio Medrado, no Estado da
Bahia.
175. 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.
176. 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.
177. Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço
executado.
178. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
179.O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993.
180. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO-BA.
SEÇÃO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
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181. O início da execução dos serviços se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da
Ordem de Serviços à contratada;
182. O prazo para execução dos serviços será no espaço de tempo de 10 a 20 minutos ou a
depender da necessidade, em prazo de até 02 (dois) dias, após a emissão da Autorização do
Serviço.
183. Os serviços licitados deverão ser executados em conformidade com o Temo de Referencia e
Autorização do Serviços.
184. Os serviços recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação, correndo por conta do
fornecedor as despesas a substituição dos veículos recusados.
185. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, serviços que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas no Termo de Referência;
186. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros
(servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93.
187. Todos os serviços deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de
Serviço, que poderá ser acompanhada da Relação dos serviços ou de outro documento emitido
pela SECRETARIA RESPONSÁVEL;
188. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e
ainda:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69
desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação.
189. Após o recebimento provisório a SECRETARIA REQUISITANTE atestará a Nota Fiscal se
constatado que os serviços atendem ao edital;
190. Caso os serviços se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE
notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 48(quarenta e oito) horas contados
da notificação;
191. Neste caso, o recebimento do(s) serviço(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua
substituição será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o
recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento
das condições editalícias;
192. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
193. A CONTRATANTE recusará os serviços nas seguintes hipóteses QUANDO:
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a) houver qualquer situação em desacordo entre os serviços executados e o Edital do Pregão e
de seus Anexos ou a Nota de Empenho;
b) a Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo
com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
c) a Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos serviços, em conformidade com o Termo de
Referencias;
d) Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/93, a SECRETARIA REQUISITANTE, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.
SEÇÃO XXXVI – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
194. O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
195. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do
contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXVII - DO PAGAMENTO
196. 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.
197. Após ateste do fiscal do contrato, o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta)
dias.
198. 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 Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI Sistema de Custos referenciais de Obras
- SICRO e Sistema e Consultoria de custos SBC, com a incidência do desconto ofertado pela
Licitante, acrescidos do BDI demonstrado no Apêndice 1.
165.1 Nos pagamentos dos serviços e materiais estão incluídos os encargos sociais (de acordo com
o SINAPI e ORSE) e impostos (incluídos no BDI).
199. Para que seja efetuado o pagamento, além do atendimento às exigências normais cabíveis,
exige-se que a CONTRATADA atenda ao TAC Nº 01/2014 que exige comprovação de:
- Registro na CTPS de todos os trabalhadores;
- Fornecimento de água potável;
- Fornecimento de EPI’s adequados ao risco;
- Fornecimento de Vale alimentação e café da manhã.
200. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, 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.
201. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
202. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
203. 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
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pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
204. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas
e/ou indenizações devidas pelo contratado.
205. 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.
206. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
207. 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.
SEÇÃO XXXVIII - DAS SANÇÕES
208. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
a. Advertência por escrito;
b. 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;
c. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e. 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.
209. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a. Advertência por escrito;
b. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento).
c. Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e. 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
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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.
210. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
211. 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 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.
212. 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:
a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
213. 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.
214. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos
pela Administração.
SEÇÃO XXXIX - DA RESCISÃO DO CONTRATO
215. Constituem motivo para rescisão do contrato:
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
d. O atraso injustificado no início da execução do serviço;
e. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste
edital e no contrato;
g. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;
h. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
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i. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei nº 8.666/93;
j. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
k. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
l. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
m.Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
n. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
o. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
p. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
da execução dos serviços, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
q. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;
r. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
s. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
t. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
SEÇÃO XL - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
216. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
217. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO XLI – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
218. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento
quando eivado de vício insanável.
219. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
220. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.
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221. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade
dos atos que diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado.
222. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.
223. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
224. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.
225. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou
aos demais interessados.
SEÇÃO XLII - DO FORO
226. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Elísio Medrado, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
227. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
228. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
aquisição.
229. É facultada a(o) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer
informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.
230. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento.
231. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado.
SEÇÃO XLIV - DOS ANEXOS
232. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a.
Termo de Referência – Anexo I;
a.1 APÊNDICE I – MODELO PARA PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO
a.2 APÊNDICE II – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
a.3 APÊNDICE III – BDI I; BDI II; BDI III
a.4 APÊNDICE IV - ENCARGOS SOCIAIS
b.
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II;
c.
Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) – Anexo III;
d.
Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento-Anexo
IV;
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e.
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação –
Anexo V;
f.
Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias – Anexo VI;
g.
Modelo de Declaração de Inexistência de Menor – Anexo VI;
h.
Minuta do Contrato- Anexo VII;
i.
Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo VIII;
j.
Modelo de Declaração de Indicação do Responsável Técnico - Anexo IX
k.
Modelo de Declaração de Cumprimento a Requisitos Especiais - Anexo X
l.
Modelo de Proposta de Preços – Anexo XI.
m. Modelo de Planilha de Proposta de Preços – Anexo XII

Elísio Medrado - BA, 03 de maio de 2021.

Marcos Antonio Ferreira Pessoa
Decreto nº 013 – 07/01/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP

MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE
PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE ELÍSIO MEDRADO-BA
MARÇO/2021
PROJETO BÁSICO
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 da
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado 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;
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.Em vista da demanda crescente de serviços e atividades da Prefeitura Municipal de Elísio
Medrado, considerando que muitas demandas relacionam-se com serviços de
especialidade e/ou porte incompatível, com os recursos disponíveis para a prefeitura, 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 da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado e suas unidades
administrativas. 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, SICRO e SBC. 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.

2.2.Diante do exposto resta justificado e comprovado que as aquisições, na forma como estão
propostas, são justas e necessárias.
3. METODOLOGIA
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3.1.A presente licitação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de
Pregão Eletrônico, 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.
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, Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO e Sistemas e
Consultoria de Custos – SBC, 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.
3.3.A licitação deve ocorrer em dois lotes, sendo eles:
3.3.1. 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, bem como escolas, unidades de saúde, galpões,
quadras poliesportivas, ou qualquer edificação que tenha características
semelhantes, da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado 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;
3.3.2. 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, da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado 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;
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1.A classificação das propostas será pelo critério de “MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO” ofertado sobre as tabelas do SINAPI, SICRO e SBC, admitindo-se, no
máximo 02 (duas) casas decimais.
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4.2.Será adotado um BDI referencial da obra/serviço de acordo com o modelo matemático
simplificado proposto no Anexo I - BDI I e Anexo II - BDI II.
4.3.A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e o detalhamento do
BDI para a Unidade, conforme anexo IV.
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 da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, 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, Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO,
e Sistemas e Consultoria de Custos - SBC, 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 da Prefeitura 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 da Prefeitura Municipal localizada na cidade de Elísio Medrado, 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.
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
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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 da Prefeitura foi feita
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA tendo considerado previsão de
serviços a serem registrados e condições de disponibilidade financeira.
9.2.O valor global estimado para cada lote, considerando os 12 meses de vigência da Ata de
Registro de Preço é:
9.2.1. LOTE I: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).
9.2.2. LOTE II: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).
10.PROPOSTA
10.1.
As licitantes deverão apresentar proposta para o item, conforme o quadro constante
do Apêndice 1.
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 Anexos.
10.3.1.

Os encargos sociais da Administração e do BDI são os máximos aceitáveis.

10.3.2.No caso dos encargos sociais da licitante vencedora forem menores do que os da
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Administração, nova Tabela SINAPI, SICRO e SBC de serviços e insumos com os
encargos sociais da licitante vencedora deverá ser gerada e anexada ao processo,
quando da contratação dos serviços.
11.HABILITAÇÃO
11.1.
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, SICRO e SBC aplicadas ao Estado da
Bahia, em vigência no mês da emissão e assinatura da Ordem de Compra e Serviço.
12.2.
Os
principais
tipos
de
demandas
exemplificados/apontados na listagem a seguir:

de

serviços

e

insumos

são

12.2.1.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;
12.2.2.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;
12.2.3.Serviços de adequações hidráulicas – demolições/retiradas e instalações que
atendem às demandas de pequenas adequações e reparos nas instalações
Hidrossanitárias emergenciais ou fora do escopo do serviço de vistoria e manutenção
programada;
12.2.4.Serviços de revestimentos que atendem às demandas de pequenos reparos e
adequações compreendendo revestimentos de parede, piso e forro, e que não possam
ser atendidas pelo serviço de pronto atendimento e manutenção programada;
12.2.5.Serviços de pintura que atendem às demandas de pequenos 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;
12.2.6.Serviços de portas, janelas e armários que atendem às demandas de pequenos
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;
12.2.7.Serviços de paredes, divisórias e impermeabilização que atendem às demandas de
pequenos reparos e adequações compreendendo demolição, retirada, recolocação,
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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;
12.2.8.Serviços de cobertura que atendem às demandas de pequenos 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;
12.2.9.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;
12.2.10.
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;
12.2.11.
Serviços de adequações elétricas – retiradas / remoções / relocações que
atendem às demandas de pequenas 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;
12.2.12.
Serviços de iluminação que atendem às demandas de pequenos reparos e
adequações em luminárias e assessórios, e que não possam ser atendidas pelo
serviço de pronto atendimento e manutenção programada;
12.2.13.
Serviços de instalação elétrica geral que atendem às demandas de pequenos
reparos e adequações em instalações elétricas de baixa tensão;
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
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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 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, quando for
o caso.
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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
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, SICRO e SBC, no mês de Emissão Da Ordem De Serviço, com a incidência
do desconto ofertado pela Licitante, acrescidos do BDI demonstrado no Apêndice 1.
OBS: Nos pagamentos dos serviços e materiais estão incluídos os encargos sociais e impostos
(incluídos no BDI).
18.DA REVISÃO E CANCELAMENTO
18.1.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

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).
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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 corresponsabilidade 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
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.

das

obrigações

assumidas

em

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;
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;
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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.
20.3.4.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 Prefeitura Municipal de Elísio
Medrado reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou
ainda cobrá-las 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.
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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.
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 – 154481 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.
Elísio Medrado-BA, 02 de março de 2021.
Manoel Matheus Reis Costa
Engenheiro Civil
CREA-PE 59.304/D
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APÊNDICE I – MODELO PARA PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

LLO
TE

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 Elísio Medrado 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$
ÓRGÃ
ESTIMADO
CIDADE
O
PARA 12
MESES
Prefeit
ELÍSIO
ura
R$
MEDRADO
Munici
600.000,00
– BA
pal

LLO
TE

Descrição

Tabela
(Serviço
se
Insumos
) SINAPI
de
Referên
cia

BAHIA

Tabela
(Serviços
e
Insumos)
SICRO de
Referênci
a

BAHIA

Tabela
(Serviços
e
Insumos)
SBC de
Referênci
a

BAHIA

Valor Total
Estimado
(R$)

R$
600.000,00

Percentua
l de
Desconto
Sobre a
Tabela

SINAPI/
SICRO/
SBC

_________
%

Tabela
(Serviço
se
Insumos
) SINAPI
de
Referên

Tabela
(Serviços
e
Insumos)
SICRO de
Referênci
a

Tabela
(Serviços
e
Insumos)
SBC de
Referênci
a

Valor Total
Estimado
(R$)

Percentua
l de
Desconto
Sobre a
Tabela
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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, da Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado 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$
ÓRGÃ
ESTIMADO
CIDADE
O
PARA 12
MESES
Prefeit
ELÍSIO
ura
R$
MEDRADO
600.000,00
Munici
– BA
pal

2

BAHIA

BAHIA

BAHIA

R$
600.000,00

SINAPI/
SICRO/
SBC

_________
%

Elísio Medrado, 27 de abril de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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APÊNDICE II – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LLES Engenharia e Pro
CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, térreo, 45 – Centro – CEP 45-490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 99989 6598 – (75) 99805 2089, e-mail:
contato@llesengenharia.com.br
01 – NOME DA
PREFEITURA
PROPONENTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ELISIO
MEDRADO
03 –LOCALIDADE:
ELISIO MEDRADO/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:
31/03/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item

Descrição

1

LOTE I:
Formação
de
registro
de preço
para a
contrataç
ão de
empresa
especializ
ada em
engenhari
a para,
sob
demanda,
prestar
serviços
de
Manutenç
ão de
Prédios
Públicos

Total
Por
Etapa

1º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

100,0
0%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

600.0
00,00

60.000,00

60.000,00

60.000,
00

60.000,
00

Porcentagem

10,00%

10,00% 10,00%

10,00%

5º MÊS
10,00%

6º MÊS
10,00%

60.000,0
60.000,00
0

10,00%

10,00%

60.000,00 60.000, 60.000, 60.000,0
00
00
0

60.000,0
0

Custo
60.000,00
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Porcentagem Acumulado

10,00%

20,00% 30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

240.00 300.000,
0,00
00

360.000,
00

Custo Acumulado
60.000,00

Item

Descrição

1

LOTE I:
Formação
de
registro
de preço
para a
contrataç
ão de
empresa
especializ
ada em
engenhari
a para,
sob
demanda,
prestar
serviços
de
Manutenç
ão de
Prédios
Públicos

Total
Por
Etapa

7º MÊS

120.000,0
0

8º MÊS

180.00
0,00

9º MÊS

10º
MÊS

100,0
0%

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

600.0
00,00

60.000,00

60.000,00

30.000,
00

30.000,
00

Porcentagem

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

Custo
Porcentagem Acumulado

60.000,00
70,00%

11º MÊS

12º MÊS

5,00%

5,00%

30.000,0
30.000,00
0

5,00%

5,00%

60.000,00 30.000, 30.000, 30.000,0
00
00
0
80,00% 85,00% 90,00% 95,00%

30.000,0
0
100,00%

480.000,0
0

600.000,
00

Custo Acumulado
420.000,00

510.00
0,00

540.00 570.000,
0,00
00

Elisio Medrado/BA

quarta-feira, 31 de março de 2021

Local

Data
Responsável Técnico

Nome: MANOEL MATHEUS REIS
COSTA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA-PE 59.304/D
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LLES Engenharia e Projetos LTDA
CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, térreo, 45 – Centro – CEP 45-490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 99989 6598 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br
01 – NOME DA PREFEITURA
PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELISIO MEDRADO

03 –LOCALIDADE:
ELISIO MEDRADO/BA

02 – DESCRIÇÃO:
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:
31/03/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

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

1º
MÊS

2º
MÊS

3º
MÊS

4º
MÊ
S

5º
MÊ
S

6º MÊS

100,00%

10,00
%

10,0
0%

10,0
0%

10,
00
%

10,
00
%

10,00%

600.000,0
0

60.00
0,00

60.0
00,0
0

60.0
00,0
0

60.
00
0,0
0

60.
00 60.000,
0,0
00
0

Total Por
Etapa

Porcentagem

10,00%

Custo

60.000,00

Porcentagem Acumulado

10,00%

Custo Acumulado

60.000,00

10,00%

10,00% % 10,0
0%

10,00%

60.000,00

60.000,00 6 60.0
0 00,0
.
0
0
0
0
,
0
0

60.000,00

20,00%

30,00% 4 50,0
0
0%
,
0
0
%

60,00%

120.000,00

180.000,00 2 300.
4 000,
0
00
.
0

360.000,00
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0
0
,
0
0

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

7º
MÊS

8º
MÊS

9º
MÊS

10º 11º
MÊ MÊ
S
S

12º
MÊS

100,00%

10,00
%

10,0
0%

5,00
%

5,0
0%

5,0
0%

5,00%

600.000,0
0

60.00
0,00

60.0
00,0
0

30.0
00,0
0

30.
00
0,0
0

30.
00 30.000,
0,0
00
0

Total Por
Etapa

Porcentagem

10,00%

Custo

60.000,00

Porcentagem Acumulado

70,00%

Custo Acumulado

420.000,00

Elisio Medrado/BA

10,00%

5,00% 5 5,00
,
%
0
0
%

5,00%

60.000,00

30.000,00 3 30.0
0 00,0
.
0
0
0
0
,
0
0

30.000,00

80,00%

85,00% 9 95,0
0
0%
,
0
0
%

100,00%

480.000,00

510.000,00 5 570.
4 000,
0
00
.
0
0
0
,
0
0

600.000,00

quartafeira,
31 de
março
de 2021
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Local

Data

Responsável Técnico
Nome: MANOEL MATHEUS REIS COSTA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CA CREA-PE 59.304/D
U:
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APÊNDICE III – BDI I; BDI II
BDI I
LLES Engenharia e Projetos LTDA
CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, térreo, 45 – Centro – CEP 45-490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 99989 6598 – (75) 99805 2089, e-mail:
contato@llesengenharia.com.br
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

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:
31/03/2021

03 –LOCALIDADE:
ELISIO MEDRADO/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 e Reforma de
Edifícios
ITENS

DESONERAÇÃO
Não
SIGLAS

% ADOTADO

Administração Central

AC

4,00%

Seguro e Garantia

SG

0,80%

Risco

R

0,97%

Despesas Financeiras

DF

0,59%

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

L

7,00%

CP

3,65%

ISS

2,50%
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Tributos (Contribuição
Previdenciária sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5% Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

CPRB

0,00%

BDI PAD

21,30%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1-CP-ISS-CRPB)

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:

ELISIO MEDRADO/BA

quarta-feira, 31 de março de 2021

Responsável Técnico
Nome:
Título:
CREA/CAU:
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BDI II

LLES Engenharia e Projetos LTDA
CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, térreo, 45 – Centro – CEP 45-490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 99989 6598 – (75) 99805 2089, e-mail:
contato@llesengenharia.com.br
02 – DESCRIÇÃO:
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:
31/03/2021

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%):

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e
recapeamento e pavimentação de vias urbanas

50,00%
5,00%

DESONERAÇÃ
O
Não

ITENS

SIGLAS

Administração Central

AC

Seguro e Garantia

SG

Risco

R

Despesas Financeiras

DF

Lucro

L

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

CP

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

ISS
CPRB
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BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD

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

(1+A
C+S
+R+
G)*(1
+
DF)*(
1+L)

1
(1-CP-ISSCRPB)

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:

ELISIO MEDRADO/BA
quarta-feira, 31 de março de 2021

Responsável Técnico
MANOEL MATHEUS REIS COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 59.304/D
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de
participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.
Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os
efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no
certame licitatório acima identificado, declaramos:
(
) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da
licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
Ou
(
) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da
licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas
vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através
do
presente
instrumento,
nomeamos
e
constituímos
o(a)
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
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos
poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
em
cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no
art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei
Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do
§1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES
EDITALÍCIAS

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declaramos:
(

) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2021 – TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, E____________,
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREDIAL.

O MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o
nº ____________________________, com sede administrativa na ________________________, Centro,
Elísio Medrado – BA, CEP ____, por seu Gestor_________________________ [inserir nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, com sede ___________________________, por sua responsável, a Srª.
_____________________, portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo],
representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil
e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação
legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do
Pregão Eletrônico nº. 006/2021-SRP e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento,
instruído no Processo Administrativo nº 077/2021, mediante as cláusulas e condições que se
seguem:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto é 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 da Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado 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, descritas na Tabela prevista na Cláusula Segunda deste Contrato,
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão
Eletrônico nº 006/2021-SRP e quantitativos constantes da tabela a seguir:
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Tabela
(Serviço
se
Insumos
) SINAPI
de
Referên
cia

Descrição

Item

Tabela
(Serviço
se
Insumos
) ORSE
de
Referên
cia

Valor Total
Estimado
(R$)

Percentua
l de
Desconto
Sobre a
Tabela

Prestação dos serviços com
fornecimento de insumos previstos e
descritos nas Tabelas SINAPI e ORSE.

SINAPI/
BAHIA

ÓRGÃO

CIDADE

Prefeitur
a
Municip
al

Elísio
Medrado
– BA

1

SERGIPE

ORSE

R$

R$ ESTIMADO
PARA 12
MESES

_______%

R$

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações 1
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato


1DOLFLWDomRSDUDUHJLVWURGHSUHoRVQmRpQHFHVViULRLQGLFDUDGRWDomRRUoDPHQWiULDTXHVRPHQWHVHUiH[LJLGDSDUDD

IRUPDOL]DomRGRFRQWUDWRRXRXWURLQVWUXPHQWRKiELO Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 
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3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados
da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado pela Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1 A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviços – OS, emitida
pelas unidades solicitantes da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, sempre e quando houver
necessidade de realização dos serviços contratados.
4.2 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.
4.3 O prazo para execução dos serviços contratados, será identificado em cada ordem de serviço,
sempre de acordo com as necessidades da Prefeitura 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.
4.4 Os serviços serão prestados em todos os prédios, praças, canteiros públicos e unidades
administrativas da Prefeitura Municipal localizada na cidade de Elísio Medrado, no Estado da
Bahia.
4.5 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.
4.6 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.
4.7 Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço
executado.
4.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.9O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993.
4.10 A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO-BA.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e
de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante.
5.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá
a única e completa remuneração pelo fornecimento do material, incluído frete até os locais de
entrega.
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5.1.2. 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.

5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela
Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de _____ (quantidade por extenso), contado da data da
sua assinatura, para a execução dos serviços especificados nas Cláusulas Primeira e Segunda
deste Contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do vencimento, estando a sua vigência
adstrita art. 57, § 1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) Realizar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste documento, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente.
b) 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 e com todos os encargos sociais previstos na
legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora.
c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos
serviços prestados, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
d) Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na Licitação.
e) 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
f) 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.
g) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
h) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução dos serviços.
i) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais de toda a mão de obra
oferecida para atuar nas instalações do órgão.
j) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração.
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k) 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.
l) 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.
m)Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato.
n) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico nº. 006/2021-SRP ao
qual está vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do
contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a
vigência deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) 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.
b)
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no serviço
executado, fixando prazo para a sua correção.
c)
Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA em até 30 (trinta dias),
após o ateste definitivo da execução do serviço.
d)
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, quando for o caso.
e)
Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado,
podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios
de fornecimento elaborados pela Contratada;
f)
Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para
que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de Referência do
edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69
desta Lei;
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II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal
válido correspondente ao serviço executado.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por
servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo Executor do
Contrato, designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5%
(cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações
e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO
quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e
ressarcimentos.
10.1. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas
as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme
dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do
fornecimento realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na
conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura
correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
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11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em
02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Elísio Medrado,
para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações de regularidade
trabalhista e fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e perante o FGTS.
11.4 Para que seja efetuado o pagamento, além do atendimento às exigências normais cabíveis,
exige-se que a CONTRATADA atenda ao TAC Nº 01/2014 que exige comprovação de:
- Registro na CTPS de todos os trabalhadores;
- Fornecimento de água potável;
- Fornecimento de EPI’s adequados ao risco;
- Fornecimento de Vale alimentação e café da manhã.

11.5. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. 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 centavos, apenas as duas primeiras
casas decimais.
11.6. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente,
até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
11.7. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento/serviço efetivamente realizado.
11.8. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO
DOS DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço
ofertado na proposta vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como
limite máximo a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPCA do IBGE.
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12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para
análise e negociação a Prefeitura Municipal de Elísio Medrado.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do IPCA do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

L


I=




I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
14.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
14.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
14.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4. O atraso injustificado no início do fornecimento;
14.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste
edital e no contrato;
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14.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da
Administração, e autorização expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67
da Lei nº 8.666/93;
14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes do serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
15.1.1.Advertência por escrito;
15.1.2.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;
15.1.3.Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.
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15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.2.1.Advertência por escrito;
15.2.2.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato
por ocorrência, até o limite de 10%;
15.2.3.Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
de 02 (dois) anos.
15.3. 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 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.
15.4. 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:
15.4.1.Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2.Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
15.6. 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.
15.7. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos
pela Administração.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
15.9. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de
Administração e Planejamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO
16.
O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vinculase ao edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP, constante do Processo
Administrativo nº 077/2021, bem como à proposta do CONTRATADO.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Elísio Medrado, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Elísio Medrado - BA, em [data].

MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
LINSMAR MOURA BITTENCOUT
Prefeito

Secretária Municipal de Infraestrutura

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

TESTEMUNHAS:
NOME:________________________

CPF:

NOME:______________

CPF:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
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Aos _______ dias do mês de _____________ do ano de 2021, MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO,
pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________, com
sede administrativa na ________________________, Centro, Elísio Medrado – BA, CEP ____, por seu
Gestor_________________________ [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com
sede ___________________________, por sua responsável, a Srª. _____________________, portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, e através da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, órgão gerenciador, com sede ___________________________, por seu responsável, o
Sr. _____________________, portadora da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número
e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, nos termos da 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 nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 7.507, de
27/06/2011, e alterações pertinentes Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014 e Decreto
Municipal 091/2013 de 25/02/2013, e as demais normas legais correlatas, m face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP, conforme Ata
publicada 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 no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços 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 da Prefeitura Municipal de
Elísio Medrado 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 Sistema e Consultoria de custos SBC, através de Sistema de
Registro de Preço, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos I - Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP e desconto constante da tabela a
seguir:

Item

Descrição

Tabela
(Serviço
se
Insumos
) SINAPI
de
Referên
cia

Tabela
(Serviço
se
Insumos
) ORSE
de
Referên
cia

Valor Total
Estimado
(R$)

Percentua
l de
Desconto
Sobre a
Tabela
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Prestação dos serviços com
fornecimento de insumos previstos e
descritos nas Tabelas SINAPI e ORSE.

SINAPI/
BAHIA

ÓRGÃO

CIDADE

Prefeitur
a
Municip
al

Elísio
Medrado
– BA

1

SERGIPE

R$

R$ ESTIMADO
PARA 12
MESES

ORSE
_______%

R$

1.2. O percentual de desconto sobre a tabela é de ___(___).
1.3. 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. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Públicos;
b) Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde;
c) Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer;
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
e) Secretaria Municipal de Administração;
f) Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;
g) Secretaria Municipal de Assistência Social
2.2. 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 Decreto Municipal nº 330, de 09/09/2014, e na Lei nº
8.666/93.
2.3. 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.
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2.4.
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.
2.5.
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.
2.6. 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
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. 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 bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de classificação original do certame.
4.2. 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:
4.3. 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
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ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. 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
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando
cabível.
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8.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.
4.9.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,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.
4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1.Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2.Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3.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.
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5.4.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:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. 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. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas
licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante
pronta entrega, independente do valor.
6.1.Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia,
nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais
da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de
entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras
pertinentes.)
6.2.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; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto
no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº
330, de 09/09/2014.
6.3.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.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
6.5.Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6.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.
6.7.É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. 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 CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, observado a
vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento
do interesse público pela não interrupção do fornecimento.
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CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. 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.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
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.
12.1. 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.
12.2. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de
Referência e a proposta da empresa.
14.1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Decreto Municipal nº 330, de
09/09/2014 e Decreto Municipal 091/2013 de 25/02/2013, da Lei Complementar nº 123/06, e
da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
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14.2. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Elísio Medrado,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Local, data

MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
LINSMAR MOURA BITTENCOUT
Prefeito
IGOR COUTINHO SOUZA
Secretário de Administração e Planejamento
Gerenciador da Ata

Secretária Municipal de Infraestrutura
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]

TESTEMUNHAS:
1. NOME:

CPF:

2. NOME:

CPF:

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no item ______ do Edital do Pregão Eletrônico nº
006/2021-SRP, que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº
______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___sob o nº __________________ é o(a) nosso(a)
indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da
licitação em apreço.

Local e data
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__________________________________________
Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A REQUISITOS ESPECIAIS
DECLARAÇÃO

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

Local e data.
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.

ANEXO XI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para
o fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP, conforme
especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
______ (__________) dias;
b) prazo para fornecimento:
______ (__________) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os serviços licitados pelos preços unitários constantes da
planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).

Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________________;
c) Endereço Completo: _____________________________________;
d) Fone: ________________________________________________;
e) Fax (se houver): ______________________________________;
f)  E-mail: _______________________________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ___________________________.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ϴϳ


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
251 - Ano - Nº 2613

Elísio Medrado









ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CEP: 45.305-000 - Elísio Medrado - Bahia



ANEXO XII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
FONE:

CEP:
E-MAIL:
CONTATO:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:

INSC. ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

BANCO:

AGÊNCIA:

Tabela
(Serviço
se
Insumos
) SINAPI
de
Referên
cia

Descrição

Item

Tabela
(Serviço
se
Insumos
) ORSE
de
Referên
cia

C/C:

Valor Total
Estimado
(R$)

Prestação dos serviços com
fornecimento de insumos previstos e
descritos nas Tabelas SINAPI e ORSE.

SINAPI/
BAHIA

ÓRGÃO

CIDADE

Prefeitur
a
Municip
al

Elísio
Medrado
– BA

1

Percentua
l de
Desconto
Sobre a
Tabela

SERGIPE

R$

R$ ESTIMADO
PARA 12
MESES

ORSE
_______%

R$

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o
fornecimento do objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte,
alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado
correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que
não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão
de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
CNPJ 13.693.379/0001-04
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CEP: 45.305-000 - Elísio Medrado - Bahia

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021-SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
______________, _____/____/____
______________________________________________
LOCAL
DATA ASSINATURA E CARIMBO COM
CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
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352-(72%È6,&2

 '22%-(72

2REMHWRGDOLFLWDomRpDIRUPDomRGHUHJLVWURGHSUHoRSDUDDFRQWUDWDomRGH
HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPHQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDUVHUYLoRV
GH PDQXWHQomR SUHGLDO PDQXWHQomR GH ORJUDGRXURV S~EOLFRV PDQXWHQomR
GH3UDoDVH&DQWHLURVS~EOLFRVGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH(OtVLR0HGUDGRH
VXDVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVFRPIRUQHFLPHQWRGHSHoDVPDWHULDLVHPmR
GHREUDQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQDVSODQLOKDVGHVHUYLoRVHLQVXPRVGLYHUVRV
GHVFULWRV QR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 3HVTXLVD GH &XVWRV H ËQGLFHV GD
&RQVWUXomR &LYLO  6,1$3, 6LVWHPD GH &XVWRV 5HIHUHQFLDLV GH 2EUDV ±
6,&52H6LVWHPDVH&RQVXOWRULDGH&XVWRV6%&

 -867,),&$7,9$(2%-(7,92'$&2175$7$d2

(P YLVWD GD GHPDQGD FUHVFHQWH GH VHUYLoRV H DWLYLGDGHV GD 3UHIHLWXUD
0XQLFLSDO GH (OtVLR 0HGUDGR FRQVLGHUDQGR TXH PXLWDV GHPDQGDV
UHODFLRQDPVHFRPVHUYLoRVGHHVSHFLDOLGDGHHRXSRUWHLQFRPSDWtYHOFRP
RVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDDSUHIHLWXUDKiDQHFHVVLGDGHGDFRQWUDWDomR
GHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPVHUYLoRVGHHQJHQKDULDTXHSRVVDVHUYLoRVGH
PDQXWHQomR SUHGLDO PDQXWHQomR GH ORJUDGRXURV S~EOLFRVPDQXWHQomR GH
3UDoDVH&DQWHLURVS~EOLFRVGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH(OtVLR0HGUDGRHVXDV
XQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV(PYLUWXGHGDQDWXUH]DGRVGLYHUVRVVHUYLoRVGH
HQJHQKDULDGHVXDVHVSHFLILFLGDGHVHPXLWDVYH]HVGDLQWHUGHSHQGrQFLDGH
VHUYLoRV GLYHUVRV SDUD DWHQGLPHQWR GH XP ~QLFR VHUYLoR GH UHSDUR H
PDQXWHQomR QmR VHULD SRVVtYHOGHVFUHYHU FRP H[DWLGmR WRGRV RV VHUYLoRV
TXH SRGHULDP VHU GHPDQGDV QR SHUtRGR GH XP DQR GH FRQWUDWDomR
MXVWLILFDQGRDVVLPDQHFHVVLGDGHGHDEDUFDUWRGRVRVVHUYLoRVSUHVHQWHVQDV
SODQLOKDV GH VHUYLoRV H LQVXPRV GR VLVWHPD 6,1$3, 6,&52 H 6%&
&RQVLGHUDPRVWDPEpPXUJHQWHHVWHWLSRGHFRQWUDWDomRSRLVFRPRSDVVDU
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GR WHPSR R HQYHOKHFLPHQWR GDV HGLILFDo}HV D H[LVWrQFLD GH SDWRORJLDV Mi
LGHQWLILFDGDV PDV TXH QmR SXGHUDP VHU VDQDGDV DQWHULRUPHQWH H D
DSUR[LPDomR GR SHUtRGR FKXYRVR QR UHF{QFDYR Ki XP JUDQGH ULVFR GH
GHWHULRUDomRGHiUHDVSRQWXDLVHPDOJXPDVHGLILFDo}HVDXPHQWDQGRRFXVWR
GH UHFXSHUDomR IXWXUD H SUHMXGLFDQGR HP GHPDVLDGR DV DWLYLGDGHV TXH VH
GHVHQYROYHPQHVWHVORFDLV


'LDQWH GR H[SRVWR UHVWD MXVWLILFDGR H FRPSURYDGR TXH DV DTXLVLo}HV QD
IRUPDFRPRHVWmRSURSRVWDVVmRMXVWDVHQHFHVViULDV

 0(72'2/2*,$

$ SUHVHQWH OLFLWDomR VHUi UHDOL]DGD SRU PHLR GH SURFHVVR OLFLWDWyULR QD
PRGDOLGDGHGH3UHJmR(OHWU{QLFRWLSR6LVWHPDGH5HJLVWURGH3UHoRV653
REVHUYDGRRVGLVSRVLWLYRVOHJDLVQRWDGDPHQWHRVSULQFtSLRVGD/HLQ
GH  GH MXOKR GH  /HLQ  GHGH MXQKR GH  'HFUHWR Q
GHGHPDLRGH'HFUHWRGHGHMDQHLURGH

(PUD]mRGDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVHUYLoRREMHWRGHVWDOLFLWDomRDQHFHVVLGDGH
GHFRQWUDWDo}HVIUHTXHQWHVHDLQGDHPYLUWXGHGHTXHSRUVXDQDWXUH]DQmR
pSRVVtYHOGHILQLUSUHYLDPHQWHRVLWHQVHTXDQWLWDWLYRVDVHUHPGHPDQGDGRV
SHOD 8QLGDGH RSWRXVH SHOD XWLOL]DomR GD WDEHOD GR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
3HVTXLVD GH &XVWRV H ËQGLFHV GD &RQVWUXomR &LYLO ± 6,1$3, 6LVWHPD GH
&XVWRV5HIHUHQFLDLVGH2EUDV±6,&52H6LVWHPDVH&RQVXOWRULDGH&XVWRV
± 6%& FRPR UHIHUrQFLD GH VHUYLoRV PDWHULDLV H SUHoRV SRU VH WUDWDU GH
LQVWUXPHQWRTXHpLQGLFDGRSHOR'HFUHWRQGHGHDEULOHTXH
HVWDEHOHFHUHJUDVHFULWpULRVSDUDHODERUDomRGRRUoDPHQWRGHUHIHUrQFLDGH
REUDVHVHUYLoRVGHHQJHQKDULDFRQWUDWDGRVHH[HFXWDGRVFRPUHFXUVRVGRV
RUoDPHQWRV GR PXQLFtSLR UHFXUVRV SUySULRV ± )RQWH  H YLQFXODGRV D
SURJUDPDVFRILQDQFLDGRVSRURXWUDVHVIHUDVGHJRYHUQR (FRPRFULWpULRGH
MXOJDPHQWR VHUi DGRWDGR R PHQRU SUHoR DIHULGR SHOD RIHUWD GH PDLRU
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
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SHUFHQWXDOGHGHVFRQWRVREUHHVWDWDEHOD

$OLFLWDomRGHYHRFRUUHUHPGRLVORWHVVHQGRHOHV

 /27( , )RUPDomR GH UHJLVWUR GH SUHoR SDUD D FRQWUDWDomR GH
HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPHQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDU
VHUYLoRV GH 0DQXWHQomR GH 3UpGLRV 3~EOLFRV EHP FRPR HVFRODV
XQLGDGHV GH VD~GH JDOS}HV TXDGUDV SROLHVSRUWLYDV RX TXDOTXHU
HGLILFDomR TXH WHQKD FDUDFWHUtVWLFDV VHPHOKDQWHV GD 3UHIHLWXUD
0XQLFLSDOGH(OtVLR0HGUDGRHVXDVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVFRP
IRUQHFLPHQWR GH SHoDV PDWHULDLV H PmR GH REUD QD IRUPD
HVWDEHOHFLGD QDV SODQLOKDV GH VHUYLoRV H LQVXPRV GLYHUVRV
GHVFULWRVQR6LVWHPD1DFLRQDOGH3HVTXLVDGH&XVWRVHËQGLFHVGD
&RQVWUXomR&LYLO6,1$3,6LVWHPDGH&XVWRV5HIHUHQFLDLVGH2EUDV
±6,&52H6LVWHPDVH&RQVXOWRULDGH&XVWRV6%&

 /27( ,, )RUPDomR GH UHJLVWUR GH SUHoR SDUD D FRQWUDWDomR GH
HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPHQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDU
VHUYLoRV GH 0DQXWHQomR GH ORJUDGRXURV S~EOLFRV EHP FRPR
3UDoDV 3DYLPHQWDo}HV H &DQWHLURV S~EOLFRV GD 3UHIHLWXUD
0XQLFLSDOGH(OtVLR0HGUDGRHVXDVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVFRP
IRUQHFLPHQWR GH SHoDV PDWHULDLV H PmR GH REUD QD IRUPD
HVWDEHOHFLGD QDV SODQLOKDV GH VHUYLoRV H LQVXPRV GLYHUVRV
GHVFULWRVQR6LVWHPD1DFLRQDOGH3HVTXLVDGH&XVWRVHËQGLFHVGD
&RQVWUXomR&LYLO6,1$3,6LVWHPDGH&XVWRV5HIHUHQFLDLVGH2EUDV
±6,&52H6LVWHPDVH&RQVXOWRULDGH&XVWRV6%&

 &5,7e5,2'(-8/*$0(172

$FODVVLILFDomRGDVSURSRVWDVVHUiSHORFULWpULRGH³0$,253(5&(178$/
'( '(6&2172´ RIHUWDGR VREUH DV WDEHODV GR 6,1$3, 6,&52 H 6%&
DGPLWLQGRVHQRPi[LPR GXDV FDVDVGHFLPDLV
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6HUiDGRWDGRXP%',UHIHUHQFLDOGDREUDVHUYLoRGHDFRUGRFRPR PRGHOR
PDWHPiWLFRVLPSOLILFDGRSURSRVWRQR$QH[R,%',,H$QH[R,,%',,,

$ OLFLWDQWH GHYHUi DSUHVHQWDU R GHWDOKDPHQWR GRV (QFDUJRV 6RFLDLV H R
GHWDOKDPHQWRGR%',SDUDD8QLGDGHFRQIRUPHDQH[R,9

 (;(&8d2(&5,7e5,26'($&(,7$d2'22%-(72

$H[HFXomRGRVVHUYLoRVVHUiLQLFLDGDDSyVDHPLVVmRGD2UGHPGH6HUYLoRV
± 26 HPLWLGD SHODV XQLGDGHV VROLFLWDQWHV GD 3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH (OtVLR
0HGUDGRVHPSUHHTXDQGRKRXYHUQHFHVVLGDGHGHUHDOL]DomRGRVVHUYLoRV
FRQWUDWDGRV

2V VHUYLoRV VHUmR UHDOL]DGRV HP HVWULWD REHGLrQFLD jV HVSHFLILFDo}HV
GHVFULWDV QDV SODQLOKDV GH UHIHUrQFLD GH VHUYLoRV H LQVXPRV GR 6LVWHPD
1DFLRQDO GH 3HVTXLVD GH &XVWRV H ËQGLFHV GD &RQVWUXomR &LYLO  6,1$3,
6LVWHPDGH&XVWRV5HIHUHQFLDLVGH2EUDV±6,&52H6LVWHPDVH&RQVXOWRULD
GH&XVWRV6%&HGHYHPREHGHFHUDRVSDGU}HVGHVHJXUDQoDHOHJLVODo}HV
YLJHQWHV

2SUD]RSDUDH[HFXomRGRVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVVHUiLGHQWLILFDGRHPFDGD
RUGHPGHVHUYLoRVHPSUHGHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVGD3UHIHLWXUDH
SUHYLD FRQFRUGkQFLD FRP D (PSUHVD HVWULWDPHQWH GH DFRUGR FRP DV
HVSHFLILFDo}HV GHVWH GRFXPHQWR UHVSRQVDELOL]DQGRVH SHOR UHID]LPHQWR
WRWDORXSDUFLDOQDKLSyWHVHGHVHFRQVWDWDUIDOKDVQDH[HFXomRGRVHUYLoR
RXHVWDHVWLYHUHPGHVDFRUGRFRPDVHVSHFLILFDo}HVDFRUGDGDV

2VVHUYLoRVVHUmRSUHVWDGRVHPWRGRVRVSUpGLRVSUDoDVFDQWHLURVS~EOLFRV
H XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV GD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDOORFDOL]DGD QD FLGDGH GH
(OtVLR0HGUDGRQR(VWDGRGD%DKLD
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6HRIRUQHFHGRUFRPSUHoRUHJLVWUDGRHPSULPHLUROXJDUUHFXVDUVHDUHFHEHU
D 1RWD GH (PSHQKR HRX UHDOL]DU R VHUYLoR VHUmR FRQYRFDGRV RV GHPDLV
IRUQHFHGRUHV FODVVLILFDGRV QD OLFLWDomR UHVSHLWDQGRVH DV FRQGLo}HV GH
IRUQHFLPHQWR H DV QHJRFLDo}HV SDUD UHGXomR GRV YDORUHV DSOLFDQGRVH DV
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDV

+DYHQGR TXDOTXHU GLYHUJrQFLD HQWUH RV TXDQWLWDWLYRV H HVSHFLILFDo}HV
FDGDVWUDGRVQD1RWD)LVFDOHjTXHOHVUHJLVWUDGRVQD,QVWLWXLomRD1RWD)LVFDO
QmR VHUi OLTXLGDGD DWp TXH R HVWDEHOHFLPHQWR FRPSURYH TXH D 1RWD IRL
H[SHGLGDFRUUHWDPHQWHRXUHWLILTXHRGRFXPHQWRILVFDO

2VVHUYLoRVVHUmRUHFHELGRVGHILQLWLYDPHQWHDSyVDYHULILFDomRGDTXDOLGDGH
GRVHUYLoRH[HFXWDGR

2 UHFHELPHQWR SURYLVyULR RX GHILQLWLYR GR REMHWR QmR H[FOXL D
UHVSRQVDELOLGDGH GD FRQWUDWDGD SHORV SUHMXt]RV UHVXOWDQWHV GD LQFRUUHWD
H[HFXomRGRFRQWUDWR

 '$68%&2175$7$d2

$ VXEFRQWUDWDomR GR REMHWR OLFLWDGR GHYHUi REHGHFHU DRV OLPLWHV
HVWDEHOHFLGRVSHOD/HLH/HLHGHYHUiWHUDQXrQFLDSUpYLD
GDILVFDOL]DomR

 '$$/7(5$d268%-(7,9$

e DGPLVVtYHO D IXVmR FLVmR RX LQFRUSRUDomR GD FRQWUDWDGD FRPHP RXWUD
SHVVRD MXUtGLFD GHVGH TXH VHMDP REVHUYDGRV SHOD QRYD SHVVRD MXUtGLFD
WRGRV RV UHTXLVLWRV GH KDELOLWDomR H[LJLGRV QD OLFLWDomR RULJLQDO VHMDP
PDQWLGDVDVGHPDLVFOiXVXODVHFRQGLo}HVGRFRQWUDWRQmRKDMDSUHMXt]Rj
H[HFXomRGRREMHWRSDFWXDGRHKDMDDDQXrQFLDH[SUHVVDGD$GPLQLVWUDomR
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jFRQWLQXLGDGHGRFRQWUDWR

 '235$=2'(9,*Ç1&,$'$$7$'(5(*,6752'(35(d26

2 LQWHUUHJQR GD $WD GH 5HJLVWUR GH 3UHoRVGHYH VHU GH  GR]H  PHVHV
YLJHQGRDSDUWLUGRPRPHQWRGHVXDHIHWLYDDVVLQDWXUD

 48$17,7$7,92'$&2175$7$d2(9$/25(67,0$'2

3HOD QDWXUH]D GR REMHWR D HVWLPDWLYD GH TXDQWLGDGH H YDORU JOREDO GD
3UHIHLWXUDIRLIHLWDSHOD6(&5(7$5,$081,&,3$/'(,1)5$(6758785$
WHQGRFRQVLGHUDGRSUHYLVmRGHVHUYLoRVDVHUHPUHJLVWUDGRVHFRQGLo}HVGH
GLVSRQLELOLGDGHILQDQFHLUD

2 YDORU JOREDO HVWLPDGR SDUD FDGD ORWH FRQVLGHUDQGR RV  PHVHV GH
YLJrQFLDGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRp

 /27(,5 6HLVFHQWRVPLOUHDLV 
 /27(,,5 6HLVFHQWRVPLOUHDLV 

3523267$



$V OLFLWDQWHV GHYHUmR DSUHVHQWDU SURSRVWD SDUD R LWHP FRQIRUPH R

TXDGURFRQVWDQWHGR$SrQGLFH



6HUmR GHVFODVVLILFDGDV DV SURSRVWDV FRP SHUFHQWXDO GH

GHVFRQWRPHQRURXLJXDOD]HUR



7RGRVRVPDWHULDLVHPSUHJDGRVGHYHUmRVHUQRYRVFRPSURYDGDPHQWH

GH SULPHLUD OLQKD GH TXDOLGDGH H[WUD RX VXSHULRU H FHUWLILFDGRV SHOR
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
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,10(752 VHQGR UHMHLWDGRV RV FODVVLILFDGRV FRPR OLQKD SRSXODU RX
HFRQ{PLFDGHYHQGRVHUVXEPHWLGRVVHPSUHTXHVROLFLWDGRSHORILVFDOGD$WD
GH5HJLVWURGH3UHoRVDPRVWUDVjDSURYDomRGD),6&$/,=$d2DQWHVGR
VHXHPSUHJRHRVVHUYLoRVGHYHUmRVHUH[HFXWDGRVHPFRQIRUPLGDGHFRP
DVQRUPDV$%17GHUHIHUrQFLD



-XQWDPHQWHFRPD3URSRVWDGH3UHoRDOLFLWDQWHGHYHUiDSUHVHQWDUR

GHWDOKDPHQWR GRV (QFDUJRV 6RFLDLV H R GHWDOKDPHQWR GR %', SDUD
$GPLQLVWUDomRFRQIRUPH$QH[RV



2V HQFDUJRV VRFLDLV GD $GPLQLVWUDomR H GR %', VmR RV Pi[LPRV

DFHLWiYHLV



1R FDVR GRV HQFDUJRV VRFLDLV GD OLFLWDQWH YHQFHGRUD IRUHP

PHQRUHV GR TXH RV GD $GPLQLVWUDomR QRYD 7DEHOD 6,1$3, 6,&52 H
6%& GH VHUYLoRV H LQVXPRV FRP RV HQFDUJRV VRFLDLV GD OLFLWDQWH
YHQFHGRUD GHYHUi VHU JHUDGD H DQH[DGD DR SURFHVVR TXDQGR GD
FRQWUDWDomRGRVVHUYLoRV

+$%,/,7$d2



$ KDELOLWDomR GRV SDUWLFLSDQWHV D VHU SUHYLVWD QR HGLWDO GHYHUi HVWDU

UHVWULWDDRVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVQRVDUWLJRVDGD/HL
HQD,QVWUXomR1RUPDWLYD6(*(603QGHGHPDLRGH

'(6&5,d2'266(59,d26



1DHODERUDomRGD2UGHPGH6HUYLoR 26SDUDILQVGHDSURYDomRD

&RQWUDWDQWHGHYHUiDGRWDUDGLVFULPLQDomRGD7DEHOD6,1$3,6,&52H6%&
DSOLFDGDVDR(VWDGRGD%DKLDHPYLJrQFLDQRPrVGDHPLVVmRHDVVLQDWXUD
GD2UGHPGH&RPSUDH6HUYLoR
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
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2V SULQFLSDLV WLSRV GH GHPDQGDV GH VHUYLoRV H LQVXPRV VmR

H[HPSOLILFDGRVDSRQWDGRVQDOLVWDJHPDVHJXLU



6HUYLoRV GH VRQGDJHQV TXH DWHQGHP j IDVH GH VHUYLoRV

SUHOLPLQDUHV SRU YH]HV QHFHVViULRV SDUD LGHQWLILFDomR GH SDWRORJLDV H
TXH QmR SRVVDP VHU DWHQGLGRV SHOR VHUYLoR GH SURQWR DWHQGLPHQWR H
PDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRVGHGHVHQWXSLPHQWRVHDMXVWHVKLGUiXOLFRVTXHDWHQGHP

jV LQWHUYHQo}HV PHQRUHV QRV SUpGLRV TXH QmR SRVVXHP SURQWR
DWHQGLPHQWR H TXH GHPDQGHP HPHUJrQFLD IRUD GR SHUtRGR GH
DWHQGLPHQWRSHORVHUYLoRGHYLVWRULDHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRV GH DGHTXDo}HV KLGUiXOLFDV ± GHPROLo}HVUHWLUDGDV H

LQVWDODo}HV TXH DWHQGHP jV GHPDQGDV GH SHTXHQDV DGHTXDo}HV H
UHSDURVQDVLQVWDODo}HV+LGURVVDQLWiULDVHPHUJHQFLDLVRXIRUDGRHVFRSR
GRVHUYLoRGHYLVWRULDHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRV GH UHYHVWLPHQWRV TXH DWHQGHP jV GHPDQGDV GH

SHTXHQRV UHSDURV H DGHTXDo}HV FRPSUHHQGHQGR UHYHVWLPHQWRV GH
SDUHGH SLVR H IRUUR H TXH QmR SRVVDP VHU DWHQGLGDV SHOR VHUYLoR GH
SURQWRDWHQGLPHQWRHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRV GH SLQWXUD TXH DWHQGHP jV GHPDQGDV GH SHTXHQRV

UHSDURV H DGHTXDo}HV FRPSUHHQGHQGR SLQWXUD GH SDUHGH SLVR IRUUR
JUDGHVHHVTXDGULDVHTXHQmRSRVVDPVHUDWHQGLGDVSHORVHUYLoRGH
SURQWRDWHQGLPHQWRHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRV GH SRUWDV MDQHODV H DUPiULRV TXH DWHQGHP jV

GHPDQGDVGHSHTXHQRVUHSDURVHDGHTXDo}HVFRPSUHHQGHQGRUHWLUDGD
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UHFRORFDomR UHSDURV UHIRUPDV IRUQHFLPHQWR H LQVWDODomR GH
HVTXDGULDV H TXH QmR SRVVDP VHU DWHQGLGDV SHOR VHUYLoR GH SURQWR
DWHQGLPHQWRHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRV GH SDUHGHV GLYLVyULDV H LPSHUPHDELOL]DomR TXH

DWHQGHP jV GHPDQGDV GH SHTXHQRV UHSDURV H DGHTXDo}HV
FRPSUHHQGHQGRGHPROLomRUHWLUDGDUHFRORFDomRUHSDURVUHFXSHUDomR
UHFRPSRVLomR GH ILVVXUDV IRUQHFLPHQWR H LQVWDODomR GH SDUHGHV H
GLYLVyULDV DOpP GH UHFXSHUDomR H H[HFXomR GH LPSHUPHDELOL]Do}HV
GLYHUVDVSDUDYHGDomRGRVDPELHQWHVHTXHQmRSRVVDPVHUDWHQGLGDV
SHORVHUYLoRGHSURQWRDWHQGLPHQWRHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRVGHFREHUWXUDTXHDWHQGHPjVGHPDQGDVGHSHTXHQRV

UHSDURVHDGHTXDo}HVFRPSUHHQGHQGRGHPROLomRUHWLUDGDUHFRORFDomR
UHSDURV UHFXSHUDomR IRUQHFLPHQWR H LQVWDODomR GH HOHPHQWRV TXH
FRPS}HP D FREHUWXUD GRV LPyYHLV LQFOXLQGR LPSHUPHDELOL]Do}HV H
FDOKDV H TXH QmR SRVVDP VHU DWHQGLGDV SHOR VHUYLoR GH SURQWR
DWHQGLPHQWRHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRV HP HVWDFLRQDPHQWRV OLPSH]D H HTXLSDPHQWRV

DX[LOLDUHV TXH DWHQGHP jV GHPDQGDV GH SHTXHQRV UHSDURV H
DGHTXDo}HV QD LQIUDHVWUXWXUD H[WHUQD GH SUDoDV H FDQWHLURV
FRPSUHHQGHQGRGHPROLomRUHWLUDGDUHFRORFDomRUHSDURVUHFXSHUDomR
OLPSH]DIRUQHFLPHQWRHLQVWDODomRGHHOHPHQWRVTXHFRPS}HPiUHDVGH
HVWDFLRQDPHQWR SDVVHLRV SUDoDV FDQWHLURV H GHPDLV iUHDV GH
FRQYLYrQFLD H[WHUQD H TXH QmR SRVVDP VHU DWHQGLGDV SHOR VHUYLoR GH
SURQWRDWHQGLPHQWRHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRVGHUHYHVWLPHQWRVHVSHFLDLVTXHDWHQGHPjVGHPDQGDV

GH SHTXHQRV UHSDURV UHFRPSRVLomR GH ILVVXUDV H DGHTXDo}HV HP
UHYHVWLPHQWRV HVSHFLDLV SDUD SLVRV H SDUHGHV H TXH QmR SRVVDP VHU
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DWHQGLGDV SHOR VHUYLoR GH SURQWR DWHQGLPHQWR H PDQXWHQomR
SURJUDPDGD



6HUYLoRV GH DGHTXDo}HV HOpWULFDV ± UHWLUDGDV  UHPRo}HV 

UHORFDo}HV TXH DWHQGHP jV GHPDQGDV GH SHTXHQDV DGHTXDo}HV H
UHSDURVQDVLQVWDODo}HVHOpWULFDVFRPSUHHQGHQGRUHWLUDGDVHUHORFDo}HV
GH LQVWDODo}HV HOpWULFDV H OyJLFD HPHUJHQFLDLV RX IRUD GR HVFRSR GR
VHUYLoRGHYLVWRULDHPDQXWHQomRSURJUDPDGD



6HUYLoRVGHLOXPLQDomRTXHDWHQGHPjVGHPDQGDVGHSHTXHQRV

UHSDURVHDGHTXDo}HVHPOXPLQiULDVHDVVHVVyULRVHTXHQmRSRVVDP
VHU DWHQGLGDV SHOR VHUYLoR GH SURQWR DWHQGLPHQWR H PDQXWHQomR
SURJUDPDGD



6HUYLoRVGHLQVWDODomRHOpWULFDJHUDOTXHDWHQGHPjVGHPDQGDV

GH SHTXHQRV UHSDURV H DGHTXDo}HV HP LQVWDODo}HV HOpWULFDV GH EDL[D
WHQVmR

*$5$17,$'266(59,d26



2VVHUYLoRVSUHVWDGRVGHYHPSRVVXLU*$5$17,$0Ë1,0$GH GR]H 

PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGDGDWDGHDWHVWHGHUHFHELPHQWRGRVHUYLoR


9('$d2'$3$57,&,3$d2'((035(6$648(6($35(6(17(062%
$)250$'(&216Ï5&,2



$YHGDomRVHMXVWLILFDSHORIDWRGHTXHDIRUPDomRGHFRQVyUFLRpPDLV

FRQYHQLHQWHHRSRUWXQDQDVOLFLWDo}HVGHDOWDFRPSOH[LGDGHHUHOHYDQWHYXOWR
HP TXH VH WRUQH YLiYHO SDUD DV HPSUHVDV D VH FRQVRUFLDUHP D VRPD GH
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
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FDSDFLGDGHWpFQLFDHILQDQFHLUDYLVDQGRDH[HFXomRGRREMHWR

2%5,*$d®(6'$&2175$7$17(



3URPRYHURDFRPSDQKDPHQWRHDILVFDOL]DomRGDH[HFXomRGRVHUYLoR

SRUVHUYLGRUHVSHFLDOPHQWHGHVLJQDGRSHOD$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGRDUW
GDOHLQVRERVDVSHFWRVTXDQWLWDWLYRHTXDOLWDWLYR



1RWLILFDU D &RQWUDWDGD SRU HVFULWR GD RFRUUrQFLD GH HYHQWXDLV

LPSHUIHLo}HVQRVHUYLoRH[HFXWDGRIL[DQGRSUD]RSDUDDVXDFRUUHomR



(IHWXDURSDJDPHQWRGRVVHUYLoRVH[HFXWDGRVSHOD&2175$7$'$HP

DWp WULQWDGLDV DSyVRDWHVWHGHILQLWLYRGDH[HFXomRGRVHUYLoR



(IHWXDU DV UHWHQo}HV WULEXWiULDV GHYLGDV VREUH R YDORU GD 1RWD

)LVFDO)DWXUDIRUQHFLGDSHODFRQWUDWDGDTXDQGRIRURFDVR

2%5,*$d®(6'$&2175$7$'$



5HDOL]DU RV VHUYLoRV GHQWUR GRV SDUkPHWURV H URWLQDV HVWDEHOHFLGRV

QHVWH GRFXPHQWR FRP D REVHUYkQFLD jV UHFRPHQGDo}HV DFHLWDV SHOD ERD
WpFQLFDQRUPDVHOHJLVODomRSHUWLQHQWH



5HVSRQVDELOL]DUVH SRU TXDLVTXHU {QXV GHVSHVDV REULJDo}HV

WUDEDOKLVWDV SUHYLGHQFLiULDV ILVFDLV GH DFLGHQWHV GH WUDEDOKR EHP FRPR
DOLPHQWDomRWUDQVSRUWHRXRXWUREHQHItFLRGHTXDOTXHUQDWXUH]DGHFRUUHQWHV
GDDTXLVLomRGHEHQVHFRPWRGRVRVHQFDUJRVVRFLDLVSUHYLVWRVQDOHJLVODomR
YLJHQWH H GH TXDLVTXHU RXWURV HP GHFRUUrQFLD GD VXD FRQGLomR GH
HPSUHJDGRUD



$VVXPLUWRGRVRVHQFDUJRVGHSRVVtYHOGHPDQGDWUDEDOKLVWDFtYHORX
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>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K5ZZT81O4GBWSHQFGMODBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Elísio Medrado

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
265 - Ano - Nº 2613



SHQDOUHODFLRQDGRV DRV VHUYLoRV SUHVWDGRVRULJLQDOPHQWH RX YLQFXODGD SRU
SUHYHQomRFRQH[mRRXFRQWLQrQFLD



0DQWHUGXUDQWHDH[HFXomRGRFRQWUDWRDVFRQGLo}HVGHKDELOLWDomR

H[LJLGDVQD/LFLWDomR



1mR VH YDOHU GR FRQWUDWR SDUD DVVXPLU REULJDo}HV SHUDQWH WHUFHLURV

GDQGRRFRPRJDUDQWLDQHPXWLOL]DURVGLUHLWRVGHFUpGLWRDVHUHPDXIHULGRV
HP IXQomR GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV HP TXDLVTXHU RSHUDo}HV GH GHVFRQWR
EDQFiULRVHPSUpYLDDXWRUL]DomRGD&RQWUDWDQWH



5HSDUDUFRUULJLUUHPRYHURXVXEVWLWXLUjVVXDVH[SHQVDVQRWRWDORX

HP SDUWH QR SUD]R IL[DGR SHOR ILVFDO GR FRQWUDWR RV VHUYLoRV HP TXH VH
YHULILFDUHP YtFLRV GHIHLWRV RX LQFRUUHo}HVUHVXOWDQWHV GD H[HFXomR RX GRV
PDWHULDLVHPSUHJDGRV



$SUHVHQWDURVHPSUHJDGRVGHYLGDPHQWHXQLIRUPL]DGRVHLGHQWLILFDGRV

SRUPHLRGH FUDFKi DOpP GH SURYrORV FRPRV (TXLSDPHQWRV GH 3URWHomR
,QGLYLGXDO(3,TXDQGRIRURFDVR



$SUHVHQWDUj&2175$7$17(TXDQGRIRURFDVRDUHODomRQRPLQDO

GRVHPSUHJDGRVTXHDGHQWUDUmRRyUJmRSDUDDH[HFXomRGRVVHUYLoRV



$SUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRDWHVWDGRGHDQWHFHGHQWHVFULPLQDLVGH

WRGDDPmRGHREUDRIHUHFLGDSDUDDWXDUQDVLQVWDODo}HVGRyUJmR



,QVWUXLUVHXVHPSUHJDGRVTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHDFDWDUDVQRUPDV

LQWHUQDVGD$GPLQLVWUDomR



,QVWUXLU VHXV HPSUHJDGRV D UHVSHLWR GDV DWLYLGDGHV D VHUHP

GHVHPSHQKDGDV DOHUWDQGRRV D QmR H[HFXWDU DWLYLGDGHV QmR DEUDQJLGDV
SHOR FRQWUDWR GHYHQGR D &2175$7$'$ UHODWDU j &2175$7$17( WRGD H
TXDOTXHURFRUUrQFLDQHVWHVHQWLGRDILPGHHYLWDUGHVYLRGHIXQomR



1mRSHUPLWLUDXWLOL]DomRGHTXDOTXHUWUDEDOKRGRPHQRUGHGH]HVVHLV
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DQRV H[FHWR QD FRQGLomR GH DSUHQGL] SDUD RV PDLRUHV GH TXDWRU]H DQRV
QHPSHUPLWLUDXWLOL]DomRGRWUDEDOKRGRPHQRUGHGH]RLWRDQRVHPWUDEDOKR
QRWXUQRSHULJRVRRXLQVDOXEUH



*XDUGDUVLJLORVREUHWRGDVDVLQIRUPDo}HVREWLGDVHPGHFRUUrQFLDGR

FXPSULPHQWRGRFRQWUDWR

'$6&21',d®(6'(3$*$0(172



$ HPSUHVD FRQWUDWDGD DSyV D UHDOL]DomR GR VHUYLoR DSUHVHQWDUi DR

JHVWRUILVFDO GR FRQWUDWR D QRWD ILVFDO D TXDO VHUi HQFDPLQKDGD SDUD
SDJDPHQWR DSyV R UHFHELPHQWR DFHLWH GHILQLWLYR H DWHVWH GR ILVFDO GR
FRQWUDWR



$SyVDWHVWHGRILVFDOGRFRQWUDWRRSDJDPHQWRVHUiUHDOL]DGRQRSUD]R

GHDWp WULQWD GLDV



2V VHUYLoRV HRX PDWHULDLV VHUmR SDJRV GH DFRUGR FRP RV YDORUHV

FRQVWDQWHVGDWDEHOD6,1$3,6,&52H6%&QRPrVGH(PLVVmR'D2UGHP
'H6HUYLoRFRPDLQFLGrQFLDGRGHVFRQWRRIHUWDGRSHOD/LFLWDQWHDFUHVFLGRV
GR%',GHPRQVWUDGRQR$SrQGLFH

2%61RVSDJDPHQWRVGRVVHUYLoRVHPDWHULDLVHVWmRLQFOXtGRVRVHQFDUJRV
VRFLDLVHLPSRVWRV LQFOXtGRVQR%', 

'$5(9,62(&$1&(/$0(172



2UHJLVWURGRIRUQHFHGRUVHUiFDQFHODGRTXDQGR




'HVFXPSULUDVFRQGLo}HVGDDWDGHUHJLVWURGHSUHoRV



1mR UHWLUDU D QRWD GH HPSHQKR RX LQVWUXPHQWR HTXLYDOHQWH QR
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SUD]RHVWDEHOHFLGRSHOD$GPLQLVWUDomRVHPMXVWLILFDWLYDDFHLWiYHO


6RIUHU VDQomR DGPLQLVWUDWLYD FXMR HIHLWR WRUQHR SURLELGR GH

FHOHEUDU FRQWUDWR DGPLQLVWUDWLYR DOFDQoDQGR R yUJmR JHUHQFLDGRU H
yUJmR V SDUWLFLSDQWH V 



2FDQFHODPHQWRGHUHJLVWURVQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRVLWHQV

 H  VHUi IRUPDOL]DGR SRU GHVSDFKR GR yUJmR JHUHQFLDGRU
DVVHJXUDGRRFRQWUDGLWyULRHDDPSODGHIHVD


2 FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GH SUHoRV SRGHUi RFRUUHU SRU IDWR

VXSHUYHQLHQWHGHFRUUHQWHGHFDVRIRUWXLWRRXIRUoDPDLRUTXHSUHMXGLTXHR
FXPSULPHQWRGDDWDGHYLGDPHQWHFRPSURYDGRVHMXVWLILFDGRV



3RUUD]mRGHLQWHUHVVHS~EOLFRRX



$SHGLGRGRIRUQHFHGRU


'2&21752/((),6&$/,=$d2



2 DFRPSDQKDPHQWR H D ILVFDOL]DomR FRQVLVWHP QD YHULILFDomR GD

FRQIRUPLGDGH QD H[HFXomR GRV VHUYLoRV H GD DORFDomR GRV UHFXUVRV
QHFHVViULRV GH IRUPD D DVVHJXUDU R SHUIHLWR FXPSULPHQWR GR DMXVWH
GHYHQGRVHUH[HUFLGRVSRUXPRXPDLVUHSUHVHQWDQWHVGD&2175$7$17(
HVSHFLDOPHQWH GHVLJQDGRV QD IRUPD GRV DUWV  H  GD /HLQ GH
HGRDUWGR'HFUHWRQGH



$ ILVFDOL]DomR VHUi H[HUFLGD SRU UHSUHVHQWDQWH GR &2175$7$17(

QHVWHDWRGHQRPLQDGR),6&$/*(6725GHYLGDPHQWHFUHGHQFLDGRDRTXDO
FRPSHWLUi GLULPLU DV G~YLGDV TXH VXUJLUHP QR FXUVR GD H[HFXomR GDQGR
FLrQFLDGHWXGRj&2175$7$'$



$ ILVFDOL]DomR GH TXH WUDWD HVWD &OiXVXOD QmR H[FOXL QHP UHGX] D

UHVSRQVDELOLGDGH GD &2175$7$'$ DWp PHVPR SHUDQWH WHUFHLUR SRU
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TXDOTXHU LUUHJXODULGDGH LQFOXVLYH UHVXOWDQWH GH LPSHUIHLo}HV WpFQLFDV
HPSUHJR GH PDWHULDO LQDGHTXDGR RX GH TXDOLGDGH LQIHULRU H QD RFRUUrQFLD
GHVWD QmR LPSOLFD FRUUHVSRQVDELOLGDGH GR &2175$7$17( RX GH VHXV
DJHQWHVHSUHSRVWRV $UWGD/HLFRPVXDVDOWHUDo}HV 

'$66$1d®(6$'0,1,675$7,9$6



&RPHWHLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDQRVWHUPRVGD/HLQGHH

GD/HLQGHD&RQWUDWDGDTXH



LQH[HFXWDU WRWDO RX SDUFLDOPHQWH TXDOTXHU GDV REULJDo}HV

DVVXPLGDVHPGHFRUUrQFLDGDFRQWUDWDomR


HQVHMDURUHWDUGDPHQWRGDH[HFXomRGRREMHWR



IUDXGDUQDH[HFXomRGRFRQWUDWR



FRPSRUWDUVHGHPRGRLQLG{QHR



FRPHWHUIUDXGHILVFDO



QmRPDQWLYHUDSURSRVWD




$ &RQWUDWDGD TXH FRPHWHU TXDOTXHU GDV LQIUDo}HV GLVFULPLQDGDV QR

VXELWHP DFLPD ILFDUi VXMHLWD VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO H
FULPLQDOjVVHJXLQWHVVDQo}HV



$GYHUWrQFLDSRUIDOWDVOHYHVDVVLPHQWHQGLGDVDTXHODVTXHQmR

 DFDUUHWHPSUHMXt]RVVLJQLILFDWLYRVSDUDD&2175$7$17(


0XOWD PRUDWyULD GH  PHLR SRU FHQWR  SRU GLD GH DWUDVR

LQMXVWLILFDGRVREUHRYDORUGDSDUFHODLQDGLPSOLGDDWpROLPLWHGH YLQWH 
GLDV


0XOWDFRPSHQVDWyULDGH FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUWRWDO

GRFRQWUDWRQRFDVRGHLQH[HFXomRWRWDOGRREMHWR


(P FDVR GH LQH[HFXomR SDUFLDO D PXOWD FRPSHQVDWyULD QR

PHVPR SHUFHQWXDO GR VXELWHP DFLPD VHUi DSOLFDGD GH IRUPD
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SURSRUFLRQDOjREULJDomRLQDGLPSOLGD


6XVSHQVmRGHOLFLWDUHLPSHGLPHQWRGHFRQWUDWDUFRPRyUJmRRX

HQWLGDGH&RQWUDWDQWHSHORSUD]RGHDWpGRLVDQRV


,PSHGLPHQWR GH OLFLWDU H FRQWUDWDU FRP D 8QLmR FRP R

FRQVHTXHQWHGHVFUHGHQFLDPHQWRQR6,&$)SHORSUD]RGHDWpFLQFRDQRV


'HFODUDomR GH LQLGRQHLGDGH SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D

$GPLQLVWUDomR3~EOLFDHQTXDQWRSHUGXUDUHPRVPRWLYRVGHWHUPLQDQWHV
GD SXQLomR RX DWp TXH VHMDSURPRYLGDD UHDELOLWDomR SHUDQWH DSUySULD
DXWRULGDGHTXHDSOLFRXDSHQDOLGDGHTXHVHUiFRQFHGLGDVHPSUHTXHD
&RQWUDWDGDUHVVDUFLUD&RQWUDWDQWHSHORVSUHMXt]RVFDXVDGRV



7DPEpP ILFDP VXMHLWDV jV SHQDOLGDGHV GR DUW  ,,, H ,9 GD /HL Q

GHD&RQWUDWDGDTXH



7HQKD VRIULGR FRQGHQDomR GHILQLWLYD SRU SUDWLFDU SRU PHLR

GRORVRVIUDXGHILVFDOQRUHFROKLPHQWRGHTXDLVTXHUWULEXWRV


7HQKD SUDWLFDGR DWRV LOtFLWRV YLVDQGR D IUXVWUDU RV REMHWLYRV GD

OLFLWDomR


'HPRQVWUH QmR SRVVXLU LGRQHLGDGH SDUD FRQWUDWDU FRP D

$GPLQLVWUDomRHPYLUWXGHGHDWRVLOtFLWRVSUDWLFDGRV


$DSOLFDomRGHTXDOTXHUGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVUHDOL]DUVHi

HP SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR TXH DVVHJXUDUi R FRQWUDGLWyULR H D DPSOD
GHIHVDj&2175$7$'$REVHUYDQGRVHRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRQD/HL
QGHHVXEVLGLDULDPHQWHD/HLQGH



$ DXWRULGDGH FRPSHWHQWH QD DSOLFDomR GDV VDQo}HV OHYDUi HP

FRQVLGHUDomR D JUDYLGDGH GD FRQGXWD GR LQIUDWRU R FDUiWHU HGXFDWLYR GD
SHQD EHP FRPR R GDQR FDXVDGR j &RQWUDWDQWH REVHUYDGR R SULQFtSLR GD
SURSRUFLRQDOLGDGH
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SDUWHTXDQGRRDWUDVRQDH[HFXomRGRVHUYLoRIRUGHYLGDPHQWHMXVWLILFDGRH
FRPSURYDGRSHODOLFLWDQWHDVHUFRQWUDWDGDSRUHVFULWRQRSUD]RPi[LPRGH
 FLQFR  GLDV ~WHLV D FRQWDU GD GDWD GD RFRUUrQFLD HP FDVR IRUWXLWR RX
PRWLYRGHIRUoDPDLRU



2V YDORUHV GDV PXOWDV DSOLFDGDV GHYHUmR VHU UHFROKLGRV j FRQWD GD

ÒQLFDGR7HVRXUR1DFLRQDODWUDYpVGH*XLDGH5HFROKLPHQWRQRSUD]RGH
 FLQFR  GLDV ~WHLV D FRQWDU GD GDWD GD QRWLILFDomR SRGHQGR D
DGPLQLVWUDomR GD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH (OtVLR 0HGUDGR UHWHU R YDORU
FRUUHVSRQGHQWHGHSDJDPHQWRIXWXURVGHYLGRVjFRQWUDWDGDRXDLQGDFREUi
ODVMXGLFLDOPHQWHVHJXQGRDOHLFRPRVHQFDUJRVFRUUHVSRQGHQWHV



$VSHQDOLGDGHVUHIHULGDVQRFDSXWGRDUWLJRGD/HLHVXDV

DOWHUDo}HV QmR VH DSOLFDP jV GHPDLV OLFLWDQWHV TXH IRUHP FRQYRFDGDV
FRQIRUPHDRUGHPGHFODVVLILFDomRGDVSURSRVWDVHQmRDFHLWDUHPIRUQHFHU
RVPDWHULDLV



$VSHQDOLGDGHVVHUmRREULJDWRULDPHQWHUHJLVWUDGDVQR6,&$)
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$&2175$7$'$GHYHUiDVVXPLUWRGDVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHWRPDU

DVPHGLGDVFDEtYHLVSDUDDFRUUHomRGRVGDQRVTXHYLHUHPDVHUFDXVDGRV
FDVR RFRUUD SDVVLYR DPELHQWDO HP GHFRUUrQFLD GD H[HFXomR GH VXDV
DWLYLGDGHV



4XH VHMDP REVHUYDGRV RV UHTXLVLWRV DPELHQWDLV SDUD D REWHQomR GH

FHUWLILFDomR GR ,QVWLWXWR 1DFLRQDOGH 0HWURORJLD 1RUPDOL]DomR H 4XDOLGDGH
,QGXVWULDO ± ,10(752 FRPR SURGXWRV VXVWHQWiYHLV RX GH PHQRU LPSDFWR
DPELHQWDOHPUHODomRDRVVHXVVLPLODUHV



4XH RV PDWHULDLV XWLOL]DGRV QD H[HFXomR GRV VHUYLoRV VHMDP

SUHIHUHQFLDOPHQWHDFRQGLFLRQDGRVHPHPEDODJHPLQGLYLGXDODGHTXDGDFRP
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RPHQRUYROXPHSRVVtYHOTXHXWLOL]HPDWHULDLVUHFLFOiYHLVGHIRUPDDJDUDQWLU
DPi[LPDSURWHomRGXUDQWHRWUDQVSRUWHHRDUPD]HQDPHQWR



4XHRVPDWHULDLVXWLOL]DGRVQDH[HFXomRGRVVHUYLoRVQmRFRQWHQKDP

VXEVWkQFLDV SHULJRVDV HRX FDUFLQRJrQLFDV HP FRQFHQWUDomR DFLPD GD
UHFRPHQGDGD QD GLUHWLYD 5R+6

5HVWULFWLRQ RI &HUWDLQ +D]DUGRXV

6XEVWDQFHV  WDLV FRPR PHUF~ULR +J  FKXPER 3E  FURPR KH[DYDOHQWH
&U 9,  FiGPLR

&G  ELIHQLOSROLEURPDGRV

3%%V  pWHUHV GLIHQLO

SROLEURPDGRV 3%'(V 



4XH RV PDWHULDLV XWLOL]DGRV QD H[HFXomR GRV VHUYLoRV VHMDP

FRQVWLWXtGRV QR WRGR RX HP SDUWH SRU PDWHULDO UHFLFODGR DWy[LFR
ELRGHJUDGiYHO FRQIRUPH $%17 1%5 ±  H   H TXHRV
EHQV HVWHMDP GH DFRUGR QR WRGR FRQIRUPH D 1RUPD 7pFQLFD 
$%17



)LFD R IXWXUR FRQWUDWDGR REULJDGR D LPSODQWDU D ORJtVWLFD UHYHUVD GR

LWHPOkPSDGDVGHYHQGRID]HURUHFROKLPHQWRGDVOkPSDGDVLQVHUYtYHLVORJR
DSyVDWURFDGDVPHVPDV




(OtVLR0HGUDGR%$GHPDUoRGH





0DQRHO0DWKHXV5HLV&RVWD
(QJHQKHLUR&LYLO
&5($3('
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'HVFULomR

/27(

)RUPDomR GH UHJLVWUR GH SUHoR SDUD D
FRQWUDWDomR GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD HP
HQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDUVHUYLoRVGH
0DQXWHQomR GH 3UpGLRV 3~EOLFRV EHP FRPR
HVFRODV XQLGDGHV GH VD~GH JDOS}HV TXDGUDV
SROLHVSRUWLYDV RX TXDOTXHU HGLILFDomR TXH WHQKD
FDUDFWHUtVWLFDVVHPHOKDQWHVGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDO
GH(OtVLR0HGUDGRHVXDVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV
FRP IRUQHFLPHQWR GH SHoDV PDWHULDLV H PmR GH
REUD QD IRUPD HVWDEHOHFLGD QDV SODQLOKDV GH
VHUYLoRV H LQVXPRV GLYHUVRV GHVFULWRV QR 6LVWHPD
1DFLRQDO GH 3HVTXLVD GH &XVWRV H ËQGLFHV GD
&RQVWUXomR &LYLO  6,1$3, 6LVWHPD GH &XVWRV
5HIHUHQFLDLV GH 2EUDV ± 6,&52 H 6LVWHPDV H
&RQVXOWRULDGH&XVWRV6%&
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'HVFULomR

/27(

)RUPDomR GH UHJLVWUR GH SUHoR SDUD D
FRQWUDWDomR GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD HP
HQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDUVHUYLoRVGH
0DQXWHQomR GH ORJUDGRXURV S~EOLFRV EHP FRPR
3UDoDV 3DYLPHQWDo}HV H &DQWHLURV S~EOLFRV GD
3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH (OtVLR 0HGUDGR H VXDV
XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV FRP IRUQHFLPHQWR GH
SHoDV PDWHULDLV H PmR GH REUD QD IRUPD
HVWDEHOHFLGD QDV SODQLOKDV GH VHUYLoRV H LQVXPRV
GLYHUVRVGHVFULWRVQR6LVWHPD1DFLRQDOGH3HVTXLVD
GH &XVWRV H ËQGLFHV GD &RQVWUXomR &LYLO  6,1$3,
6LVWHPDGH&XVWRV5HIHUHQFLDLVGH2EUDV±6,&52
H6LVWHPDVH&RQVXOWRULDGH&XVWRV6%&
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//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$
&13-
5XD&DUORV5RTXHWpUUHR±&HQWUR±&(3/DMH%D
7(/  ±  HPDLOFRQWDWR#OOHVHQJHQKDULDFRPEU
±120('$35()(,785$352321(17(
35()(,785$081,&,3$/'((/,6,20('5$'2

±'(6&5,d2
/27(,)RUPDomRGHUHJLVWURGHSUHoRSDUDDFRQWUDWDomRGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHP
HQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDUVHUYLoRVGH0DQXWHQomRGH3UpGLRV3~EOLFRV

±/2&$/,'$'(
(/,6,20('5$'2%$

±'$7$


&5212*5$0$)Ë6,&2),1$1&(,52
,WHP



'HVFULomR

7RWDO3RU(WDSD

/27(,)RUPDomRGHUHJLVWURGHSUHoRSDUDD
FRQWUDWDomRGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHP
HQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDUVHUYLoRV
GH0DQXWHQomRGH3UpGLRV3~EOLFRV



0Ç6


0Ç6
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3RUFHQWDJHP
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3RUFHQWDJHP$FXPXODGR
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'HVFULomR



/27(,)RUPDomRGHUHJLVWURGHSUHoRSDUDD
FRQWUDWDomRGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHP
HQJHQKDULDSDUDVREGHPDQGDSUHVWDUVHUYLoRV
GH0DQXWHQomRGH3UpGLRV3~EOLFRV
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