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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. 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços da
Reforma dos Galpões do Mercado Municipal, 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. 008/2021, correspondente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2021.
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
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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. 008/2021
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 0101/2021, 08 de junho de 2021
I. Modalidade/Número da Licitação
Tomada de Preços nº 008/2021
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 de engenharia para execução de obras/serviços da Reforma dos Galpões
do Mercado Municipal, 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: 28/06/2021
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: 2051
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Fonte: 00
VI. Prazo de Vigência do Contrato
12 (DOZE) MESES.
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
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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

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
EDITAL
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 de engenharia para execução de obras/serviços da
Reforma dos Galpões do Mercado Municipal, 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: 28/06/2021
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
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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

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
1.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de proposta visando a Contratação de
empresa de engenharia para execução de obras/serviços da Reforma dos Galpões do
Mercado Municipal, 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 que atenderem a todas as
condições exigidas 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
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
Elísio Medrado - Bahia

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 008/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
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 capacitação técnico profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:
Estrutura metálica;
Telhamento metálico;
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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Quinta-feira
10 de Junho de 2021
16 - Ano - Nº 2650

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



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
documentos do Edital, sendo facultado a vistoria
levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus
em omissões, as quais não poderão ser alegadas em
acréscimo de preços.

analisar o projeto básico e todos os
da obra, executando todos os
trabalhos, de modo a não incorrer
favor de eventuais pretensões de

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
SINAPI/SBC MÊS 03/2021 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%
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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 06 (SEIS) 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 de engenharia para execução de obras/serviços da
Reforma dos Galpões do Mercado Municipal, no município de Elísio Medrado – Bahia,
conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei
Federal nº. 8.666/93, 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: 2051
ELEMENTO: 4.4.90.51.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Elísio Medrado











Quinta-feira
10 de Junho de 2021
31 - Ano - Nº 2650

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

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 09 de junho 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 de engenharia para execução de obras/serviços da Reforma dos
Galpões do Mercado Municipal, 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 é feita, devido a necessidade de reforma dos galpões que encontram-se
com cobertura bastante danificada, oferecendo riscos aos munícipes.

C PERIODO DE EXECUÇÃO
O prazo previsto para execução dos serviços é de (06) seis meses, conforme Cronograma
Físico Financeiro anexo ao edital, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.
D VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
R$ 715.386,82 (setecentos e quinze mil trezentos e oitenta e seis reais e ; centavos).
EMPREITADA:
( X ) Preço Global
( ) Preço Unitário
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( X ) Global
( ) Por Item
E LOCAL DE EXECUÇÃO
Sede do Município de Elísio Medrado/Bahia.
F

UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Secretaria Municipal de Obras Viação 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, 29 de abril de 2021

_____________________________
Responsável Técnico
Manoel Matheus Reis Costa
Engenheiro Civil - CREA/BA 59304-D
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ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMATIVO

EM ANEXO
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ANEXO IV CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

EM ANEXO
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ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
A
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços da
Reforma dos Galpões do Mercado Municipal, 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: xx: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
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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
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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 008/2021, 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.
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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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Elísio Medrado











Quinta-feira
10 de Junho de 2021
43 - Ano - Nº 2650

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 – D
DECLARAÇÃODEVISTORIA
Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Preços nº
008/2021, 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 008/2021,
disposições da Lei n°. 8.666/93 e do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2021,
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 de engenharia para
execução de obras/serviços da Reforma dos Galpões do Mercado Municipal, 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
008/2021e 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 06 (seis) 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 06 (SEIS) 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 008/2021, 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 008/2021:
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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Elísio Medrado











Quinta-feira
10 de Junho de 2021
53 - Ano - Nº 2650

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

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 12 (doze) meses, 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
008/2021, 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 0101/2021, 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.
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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 008/2021,
cuja realização decorre da autorização da Prefeita Municipal, constante do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 0101/2021.
26.1. Serão partes integrantes deste Contrato o edital da Tomada de Preços nº 008/2021e 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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ϲ͘ϳϭϴ͕ϰϬ

D

Ϯϱ͕ϬϬ

ϭϲϯ͕ϱϲ

ϭϵϲ͕ϵϵ

ϰ͘ϵϮϰ͕ϳϱ

ŵϸ

ϵϬϰ͕ϬϬ

ϴϱ͕ϳϬ

ϭϬϯ͕Ϯϭ

ϵϯ͘ϯϬϭ͕ϴϰ

D

ϭϭϬ͕ϬϬ

ϰϵ͕ϯϬ

ϱϵ͕ϯϳ

ϲ͘ϱϯϬ͕ϳϬ
ϳ͘ϮϱϮ͕ϯϬ

ŵϸ

ϳϱϬ͕ϬϬ

Ϯ͕ϴϲ

ϯ͕ϰϰ

Ϯ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

hE

ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϴϳϵ͕ϯϲ

ϰ͘ϲϳϮ͕ϯϬ

ϰ͘ϲϳϮ͕ϯϬ
Ϯϵϵ͘ϰϳϴ͕ϲϵ
ϳ͘ϭϮϳ͕ϰϴ

D

ϴϵ͕ϴϴ

ϲϱ͕ϴϱ

ϳϵ͕ϯϬ

ϳ͘ϭϮϳ͕ϰϴ
ϯϱ͘ϴϱϳ͕ϭϮ

ŵϹ

ϴϳϲ͕ϯϯ

Ϯϯ͕ϰϮ

Ϯϴ͕ϮϬ

Ϯϰ͘ϳϭϮ͕ϱϬ

ZDKKd>,^͕&/ZK/DEdK͕Dd>/ZD/͕
&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ

ŵϸ

ϲϭϱ͕ϰϮ

Ϯ͕ϵϳ

ϯ͕ϱϳ

Ϯ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ

ZDKKd^KhZ^Dd>/^͕KDsKD/KZKh/'h>
ϴD͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ

hE

ϮϬ͕ϬϬ

ϯϲϯ͕ϲϯ

ϰϯϳ͕ϵϱ

ϴ͘ϳϱϵ͕ϬϬ

ŵϹ

ϭ͕ϴϭ

ϴϲ͕ϱϭ

ϭϬϰ͕ϭϵ

DK>/K>sEZ/d/:K>KD/K͕&KZD
DEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
Es>KWDEdKW/>Z
>/yDEdKDEh>D^hWZ&1/^Dd>/^DKZ͘
^/EW/
&ͺϬϭͬϮϬϮϬ

ϭϴϴ͕ϱϴ
ϭϮ͘ϴϮϲ͕ϴϮ

ŵϸ

ϯϳ͕ϰϰ

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ϴ͕ϰϮ

ϭϬ͕ϭϰ

ϯϳϵ͕ϲϰ
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W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
^/EW/ Wh>sZ/^KZWZ&/>Dd>/KyhdKD&Z/
;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ
KEZd'DW/>Z^͕&<сϮϱDW͕KDh^K>^
D/&/KKD^KD/W/>Z^DEKZKh/'h>
^/EW/
Ϭ͕ϮϱDϸͲ>EDEdK͕E^DEdKDEdK͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

Ϯ͘ϯ͘Ϯ

ϭϬϬϳϭϵ

ŵϸ

ϯϳ͕ϰϰ

ϳ͕ϳϭ

ϵ͕Ϯϴ

ϯϰϳ͕ϰϰ

Ϯ͘ϯ͘ϯ

ϵϮϳϭϴ

ŵϹ

ϱ͕ϰϲ

ϱϲϮ͕ϴϭ

ϲϳϳ͕ϴϰ

ϯ͘ϳϬϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϯ͘ϰ

ϵϮϳϳϴ

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

<'

Ϯϯ͕ϲϵ

ϭϰ͕Ϯϳ

ϭϳ͕ϭϴ

ϰϬϲ͕ϵϵ

Ϯ͘ϯ͘ϱ

ϵϮϰϯϯ

^/EW/

DKEd'D^DKEd'D&NZDW/>Z^
ZdE'h>Z^^dZhdhZ^^/D/>Z^͕WͲ/Z/dKhW>K͕D
,WD/ZKDWE^W>^d/&/͕ϭϬhd/>/O^͘
&ͺϬϵͬϮϬϮϬ

ŵϸ

ϲϴ͕ϲϰ

ϱϵ͕ϭϴ

ϳϭ͕Ϯϳ

ϰ͘ϴϵϭ͕ϵϳ

Ϯ͘ϯ͘ϲ

ϴϳϴϳϵ

,W/^KW>/KD>sEZ/^^dZhdhZ^KEZdK
^/EW/ /EdZE^͕KDK>,ZWZ/ZK͘Z'D^^dZKϭ͗ϯ
KDWZWZKDdKE/ZϰϬϬ>͘&ͺϬϲͬϮϬϭϰ

ŵϸ

ϲϴ͕ϲϰ

ϯ͕ϵϱ

ϰ͕ϳϱ

ϯϮϲ͕Ϭϰ

Ϯ͘ϯ͘ϳ

ϴϳϱϮϵ

^/EW/

D^^jE/͕WZZ/DEdKW/EdhZ͕DZ'D^^
dZKϭ͗Ϯ͗ϴ͕WZWZKDE/KKDdKE/ZϰϬϬ>͕W>/
DEh>DEdD&^/EdZE^WZ^͕^W^^hZ
ϮϬDD͕KDyhKd>/^^͘&ͺϬϲͬϮϬϭϰ

ŵϸ

ϲϴ͕ϲϰ

ϯϯ͕ϱϲ

ϰϬ͕ϰϭ

Ϯ͘ϳϳϯ͕ϳϰ

Ϯ͘ϰ
Ϯ͘ϰ͘ϭ

ϭϬϬϳϳϱ

Ϯ͘ϰ͘Ϯ

ϭϬϬϳϮϭ

Ϯ͘ϰ͘ϯ

ϵϰϮϮϵ



KZdhZ
^dZhdhZdZ>/KZdhZ͕d/WK&/E<͕KD>/'O^
^K>^͕/E>h^K^WZ&/^Dd>/K^͕,W^Dd>/^͕DK
^/EW/
KZdZE^WKZdKD'h/E^dͲ&KZE/DEdK
/E^d>K͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬͺW
W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
^/EW/ Wh>sZ/^KZ^hWZ&1/^Dd>/^;ydKWZ&/>Ϳ
yhdKDKZ;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ
>,D,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕
^/EW/ ^EsK>s/DEdKϭϬϬD͕/E>h^KdZE^WKZdsZd/>͘
&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

Ϯϯϳ͘ϯϱϵ͕ϱϯ
<'

ϭϭ͘Ϯϯϰ͕ϬϬ

ϭϭ͕ϴϰ

ϭϰ͕Ϯϲ

ϭϲϬ͘ϭϵϲ͕ϴϰ

ŵϸ

ϮϬϯ͕Ϯϴ

ϮϬ͕ϱϭ

Ϯϰ͕ϳϬ

ϱ͘ϬϮϭ͕Ϭϭ

D

ϭϳ͕Ϭϰ

ϭϲϯ͕ϱϲ

ϭϵϲ͕ϵϵ

ϯ͘ϯϱϲ͕ϳϬ

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

ϵϰϮϭϯ

Ϯ͘ϰ͘ϱ

ϵϰϮϯϭ

Ϯ͘ϰ͘ϲ

ϴϵϱϳϴ

Ϯ͘ϱ
Ϯ͘ϱ͘ϭ

ϵϵϴϭϭ

Ϯ͘ϱ͘Ϯ

ϬϬϬϬϱϲ

d>,DEdKKDd>,Kͬ>hD1E/KсϬ͕ϱDD͕KDd
Ϯ'h^͕/E>h^K/DEdK͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ
Zh&KD,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕KZdϮϱ
^/EW/
D͕/E>h^KdZE^WKZdsZd/>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ
dhKWs͕^Z/Z͕'hW>hs/>͕EϭϬϬDD͕&KZE/K
^/EW/ /E^d>KDKEhdKZ^sZd//^'h^W>hs//^͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϰ
^Zs/K^KDW>DEdZ^
^/EW/

^/EW/ >/DWKEdZW/^KKDs^^KhZ^K͘&ͺϬϰͬϮϬϭϵ
^

WZK:dKΗΗ^h/>dΗΗZYh/ddhZ'Z>&KZDdKϬ

ŵϸ

ϲϬϭ͕Ϯϱ

ϴϱ͕ϳϬ

ϭϬϯ͕Ϯϭ

ϲϮ͘Ϭϱϱ͕Ϭϭ

D

ϴϵ͕ϴϴ

ϰϵ͕ϯϬ

ϱϵ͕ϯϳ

ϱ͘ϯϯϲ͕ϭϳ

D

ϯϬ͕ϬϬ

ϯϴ͕ϱϴ

ϰϲ͕ϰϲ

ϭ͘ϯϵϯ͕ϴϬ

ŵϸ

ϰϳϱ͕ϰϮ

Ϯ͕ϴϲ

ϯ͕ϰϰ

ϭ͘ϲϯϱ͕ϰϰ

hE

ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϴϳϵ͕ϯϲ

ϰ͘ϲϳϮ͕ϯϬ

ϰ͘ϲϳϮ͕ϯϬ

ϲ͘ϯϬϳ͕ϳϰ

dŽƚĂůƐĞŵ/
dŽƚĂůĚŽ/
dŽƚĂů'ĞƌĂů



>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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ϱϵϰ͘Ϭϭϳ͕ϲϳ
ϭϮϭ͘ϯϲϵ͕ϭϱ
ϳϭϱ͘ϯϴϲ͕ϴϮ
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Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>
>K>/^͗WZ^>sKZEZWZ'/>WZKNE/K>W 


>1^/KDZKͲ




WZK:dK^/K








:hE,KͬϮϬϮϭ

>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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Elísio Medrado
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WZK:dK^/K
Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>ʹ>1^/KDZKͬ,/

ϭ͘ K:d/sK͗
ŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ŽďƌĂƐͬƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĂ
Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽʹĂŚŝĂ͘
Ϯ͘ ^Z/KK^^Zs/K^͗
Ɛ ŽďƌĂƐͬƐĞƌǀŝĕŽ ĚĂ ƌĞĨŽƌŵĂ͕ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚĞ ĐĞƌƚĂŵĞ͕ ĂĚǀŝƌĆŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ WƌŽũĞƚŽ Ğ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ͘
WZ&/dhZDhE//W>>1^/KDZK ƐĞĞŶĐĂƌƌĞŐĂƌĄĚĞƚŽĚĂĚĞŵŽůŝĕĆŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂĂƌĞĨŽƌŵĂĚŽƐŐĂůƉƁĞƐ͘
 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^/KDZKĠĚĞZΨϳϭϱ͘ϯϴϲ͕ϴϮ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐ

>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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Ğ ƋƵŝŶǌĞ ŵŝů͕ ƚƌĞǌĞŶƚŽƐ Ğ ŽŝƚĞŶƚĂ Ğ ƐĞŝƐ ƌĞĂŝƐ Ğ ŽŝƚĞŶƚĂ Ğ ĚŽŝƐ ĐĞŶƚĂǀŽƐͿ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƵŶŝƚĄƌŝĂĞŵƉůĂŶŝůŚĂĂŶĞǆĂ͘
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
KƉƌĂǌŽƉĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ŽďũĞƚŽĚĞƐƚĞƐ͕ƐĞƌĄĚĞϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞ ŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐ͕
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
ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĚĞŵĂŝŽƌƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞǀĂůŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŽŽďũĞƚŽ͘^ĞƌĄĂĚŵŝƚŝĚĂ͕
ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽŵşŶŝŵŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽ͕ĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĂƚĞƐƚĂĚŽƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞ͕ĂƐĂďĞƌ͗

ϭϬ͘Ϯ͘ϭ͘ƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂʹŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽŵşŶŝŵĂĚĞϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬŬŐ͖
ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ͘dĞůŚĂŵĞŶƚŽŵĞƚĄůŝĐŽʹŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽŵşŶŝŵĂĚĞϳϱϬ͕ϬϬŵϸ͖

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
ϭϬ͘ϯ͘Ϯ͘&ŝƌŵĂĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ͖
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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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

ƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂ͖

ϭϬ͘ϯ͘Ϯ͘

dĞůŚĂŵĞŶƚŽŵĞƚĄůŝĐŽ͖

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
ǀĞŶĐĞĚŽƌĂ͘ WĂƌĂ ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ ƐĞƌĄ ŽďĞĚĞĐŝĚŽ ƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞ Ă ŽƌĚĞŵ ĚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ŐĞƌĂů͕ ƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ƉƌĞĕŽ͕ Ğ ĞƐƚĄ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ ă
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůůƵŝǌŐŽŵĞƐΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ
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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
ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƐĞƌĄĨĞŝƚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂWZ&/dhZDhE//W>
>1^/KDZK͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚŽƌƚ͘ϲϳĚĂ>ĞŝŶǑ
ϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ĂƋƵĞŵĐŽŵƉĞƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐĞĂŽŶƚƌĂƚĂĚĂĞƐƚĄĞǆĞĐƵƚĂŶĚŽŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞŽŝŶƚĞŐƌĂŵ͘WZKWKEEd
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
dĠĐŶŝĐŽŶŐĞŶŚĞŝƌŽŝǀŝů͕ĐŽŵĂĚĞǀŝĚĂŶŽƚĂĕĆŽĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞdĠĐŶŝĐĂ;ZdͿ͕ƋƵĞ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĚĂŵĞƐŵĂĞĂ&/^>/K͘
ϭϳ͘Z>dMZ/K^͗
ůĠŵĚŽĚŝĄƌŝŽĚĞŽďƌĂƐ͕ĂWZKWKEEd ĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƌĞůĂƚſƌŝŽƐŵĞŶƐĂŝƐĚŽ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğ Ž ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĨŽƚŽŐƌĄĨŝĐŽ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĨĂƚƵƌĂƐŵĞŶƐĂŝƐĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͘
ϭϴ͘YhZK^KDW>DEdZ^͗
EĆŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƋƵĂĚƌŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ƉŽƌƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞŽďƌĂƐ
ƐŝŵƉůĞƐĞĚĞƉĞƋƵĞŶĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ƐĞŵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŵ͘
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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






DĂŶŽĞůDĂƚŚĞƵƐZĞŝƐŽƐƚĂ
ŶŐ͘ŝǀŝů
ZͬWϱϵ͘ϯϬϰͲ
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Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>

D/E/^dZK>K>

ϭ͘ϭ

ZΨϭϮϰ͘ϭϳϴ͕ϳϮ

ZΨϭϮϭ͘ϲϭϯ͕ϯϲ

ϮϬ͕Ϯϳй
ZΨϮϭϳ͘ϬϮϬ͕ϲϵ
ϯϬ͕ϯϰй

ϭϳ͕ϯϲй
ZΨϯϰϭ͘ϭϵϵ͕ϰϮ
ϰϳ͕ϲϵй

ϭϳ͕ϬϬй
ZΨϰϲϮ͘ϴϭϮ͕ϳϳ
ϲϰ͕ϲϵй

D^ϰ

D^ϯ

ƵƐƚŽ
ZΨ

ϭ͘ϭ

ZΨϭϰϱ͘ϬϮϭ͕ϰϰ

ϭϬ͕Ϭϲй
ZΨϳϭ͘ϵϵϵ͕Ϯϱ
ϭϬ͕Ϭϲй

D^Ϯ

EŽ͘/ƚĞŵ dĂƌĞĨĂ

ZΨϳϭϱ͘ϯϴϲ͕ϴϮ

ZΨϳϭ͘ϵϵϵ͕Ϯϱ

D^ϭ

DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ>1^/KDZK
ϬϵͬϬϲͬϮϬϮϭ
ƵƐƚŽ'ůŽďĂů

ZΨϯϱ͘ϯϬϴ͕ϯϱ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϵ͕ϵй
ϯ͘ϰϵϱ͕ϱϯ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϵ͕ϱй
ϲ͘ϴϴϱ͕ϭϯ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϳ͕Ϭй
ϲ͘ϬϬϮ͕ϰϮ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϳ͕Ϭй
ϲ͘ϬϬϮ͕ϰϮ

'>WK^EKZEZ
^Zs/K^WZ>/D/EZ^

ZΨϮϯ͘ϰϭϵ͕ϰϲ

ϭ͘Ϯ

ZDKO^DK>/O^

ZΨϮϱ͘Ϯϲϲ͕ϯϴ

ϭ͘ϯ

Es>KWDEdKKW/>Z

ZΨϭϮ͘ϴϮϲ͕ϴϮ

ϭ͘ϰ

KZdhZ

ZΨϯϭϭ͘ϴϯϰ͕ϴϮ

ϭ͘ϱ

^Zs/K^KDW>DEdZ^

ZΨϳ͘ϮϱϮ͕ϯϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϬϬ͕Ϭй
Ϯϯ͘ϰϭϵ͕ϰϲ
ϲϬ͕Ϭй
ϭϱ͘ϭϱϵ͕ϴϯ
ϭϬ͕Ϭй
ϭ͘ϮϴϮ͕ϲϴ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͕Ϭй
ϭϬ͘ϭϬϲ͕ϱϱ
ϯϬ͕Ϭй
ϯ͘ϴϰϴ͕Ϭϱ
ϮϬ͕Ϭй
ϲϮ͘ϯϲϲ͕ϵϲ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͕Ϭй
ϱ͘ϭϯϬ͕ϳϯ
ϮϬ͕Ϭй
ϲϮ͘ϯϲϲ͕ϵϲ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͕Ϭй
Ϯ͘ϱϲϱ͕ϯϲ
ϮϬ͕Ϭй
ϲϮ͘ϯϲϲ͕ϵϲ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϭ

'>WKͲWZ'/>WZKKE/K>W
^Zs/K^WZ>/D/EZ^
ZΨϳ͘ϭϮϳ͕ϰϴ

Ϯ͘Ϯ

ZDKKDK>/O^

ZΨϯϱ͘ϴϱϳ͕ϭϮ

Ϯ͘ϯ

Es>KWDEdKW/>Z

ZΨϭϮ͘ϴϮϲ͕ϴϮ

Ϯ͘ϰ

KZdhZ

ZΨϮϯϳ͘ϯϱϵ͕ϱϯ

Ϯ͘ϱ

^Zs/K^KDW>DEdZ^

ZΨϲ͘ϯϬϳ͕ϳϰ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϬϬ͕Ϭй
ϳ͘ϭϮϳ͕ϰϴ
ϲϬ͕Ϭй
Ϯϭ͘ϱϭϰ͕Ϯϳ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͕Ϭй
ϭϰ͘ϯϰϮ͕ϴϱ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͕Ϭй
ϰϳ͘ϰϳϭ͕ϵϭ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͕Ϭй
ϯ͘ϮϬϲ͕ϳϭ
ϮϬ͕Ϭй
ϰϳ͘ϰϳϭ͕ϵϭ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͕Ϭй
ϯ͘ϮϬϲ͕ϳϭ
ϮϬ͕Ϭй
ϰϳ͘ϰϳϭ͕ϵϭ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
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ZΨϭϮϮ͘Ϯϱϰ͕ϳϬ

ZΨϭϯϬ͘ϯϭϵ͕ϯϱ

ƵƐƚŽDĞŶƐĂů
йŵĞŶƐĂů
ϭϴ͕ϮϮй
ZΨϳϭϱ͘ϯϴϲ͕ϴϮ ƵƐƚŽĐƵŵ͘
йĐƵŵ͘
ϭϬϬ͕ϬϬй

D^ϲ

D^ϱ

ϭϳ͕Ϭϵй
ZΨϱϴϱ͘Ϭϲϳ͕ϰϳ
ϴϭ͕ϳϴй

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϳ͕Ϭй
ϲ͘ϬϬϮ͕ϰϮ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϵ͕ϲй
ϲ͘ϵϮϬ͕ϰϰ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͕Ϭй
ϲϮ͘ϯϲϲ͕ϵϲ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͕Ϭй
ϲϮ͘ϯϲϲ͕ϵϲ
ϭϬϬ͕Ϭй
ϳ͘ϮϱϮ͕ϯϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϱϬ͕Ϭй
ϲ͘ϰϭϯ͕ϰϭ
ϮϬ͕Ϭй
ϰϳ͘ϰϳϭ͕ϵϭ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ

&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
&şƐŝĐŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͕Ϭй
ϰϳ͘ϰϳϭ͕ϵϭ
ϭϬϬ͕Ϭй
ϲ͘ϯϬϳ͕ϳϰ
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ŽŵƉŽƐŝĕƁĞƐŶĂůşƚŝĐĂƐĐŽŵWƌĞĕŽhŶŝƚĄƌŝŽ
ŽŵƉŽƐŝĕƁĞƐWƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
%DQFR

'HVFULomR

7LSR

4XDQW

9DORU
8QLW

7RWDO

6,1$3,

(1*(1+(,52&,9,/'(2%5$-81,25&20(1&$5*26&203/(0(17$5(6

6(',6(59,d26',9(5626

+







6,1$3,

&8562'(&$3$&,7$d23$5$(1*(1+(,52&,9,/'(2%5$-Ò1,25 (1&$5*26
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%DQFR

'HVFULomR

7LSR

6%&

352-(72$6%8,/7$548,7(785$*(5$/)250$72$



6,1$3,



/6 !



8QG



4XDQW

9DORU
8QLW

7RWDO

Pð







+







 02FRP
/6 !
9DORUFRP%', !



/6 !



8QG
81

'(6(1+,67$'(7$/+,67$&20(1&$5*26&203/(0(17$5(6

6(',6(59,d26',9(5626

6,1$3,

(1*(1+(,52&,9,/'(2%5$3/(12&20(1&$5*26&203/(0(17$5(6

6(',6(59,d26',9(5626

6%&

&23,$'(352-(7263/277(5$

0DWHULDO
02VHP
/6 !
9DORUGR
%', !





4XDQW



9DORU
8QLW

7RWDO

 



+







+







81







 02FRP
/6 !
9DORUFRP%', !



/6 !



%DQFR

'HVFULomR

7LSR

4XDQW

9DORU
8QLW

7RWDO

6,1$3,

,1+,,167$/$d®(6+,'5266$1,7È5,$6

0







6(',6(59,d26',9(5626

+







6,1$3,

78%239&6e5,(5È*8$3/89,$/'100)251(&,'2(,167$/$'2(0
&21'8725(69(57,&$,6'(È*8$63/89,$,6$)B
$8;,/,$5'((1&$1$'2528%20%(,52+,'5È8/,&2&20(1&$5*26
&203/(0(17$5(6
(1&$1$'2528%20%(,52+,'5È8/,&2&20(1&$5*26&203/(0(17$5(6

6(',6(59,d26',9(5626

+







6,1$3,

$'(6,923/$67,&23$5$39&)5$6&2&20*5

0DWHULDO

81







6,1$3,

/,;$' $*8$(0)2/+$*5$2

0DWHULDO

81







6,1$3,

62/8&$2/,03$'25$3$5$39&)5$6&2&20&0

0DWHULDO

81







6,1$3,



8QG
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78%239&6(5,(5'1003$5$(6*27228$*8$63/89,$,635(',$,6 1%5


0DWHULDO
02VHP
/6 !
9DORUGR
%', !



0
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/6 !







 02FRP
/6 !
9DORUFRP%', !





Quinta-feira
10 de Junho de 2021
87 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

ƵƌǀĂĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
ſĚŝŐŽ

ĂŶĐŽ

ĞƐĐƌŝĕĆŽ

dŝƉŽ

ϭϬϬϳϳϱ

^/EW/

^dZhdhZdZ>/KZdhZ͕d/WK&/E<͕KD
>/'O^^K>^͕/E>h^K^WZ&/^Dd>/K^͕,W^
Dd>/^͕DKKZdZE^WKZdKD'h/E^dͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬͺW

ϵϰϮϭϯ

^/EW/

d>,DEdKKDd>,Kͬ>hD1E/KсϬ͕ϱDD͕KD
KͲKZdhZ
dϮ'h^͕/E>h^K/DEdK͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ
^KZDEdK&NZD^>:DD/ZEK
WZ>,͕WͲ/Z/dKhW>K͕/E>h^KdZsDEdK͕ϰ
hd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ
E'E,/ZK/s/>KZ:hE/KZKDEZ'K^
KDW>DEdZ^
ZDKKd^KhZ^Dd>/^͕KDsKD/KZKh
/'h>ϴD͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
ZͬdWhDWZKdKKZD
KDWE^K͕ZWZ͘ϱs^
yhK>DKyZ/&KDEd/ZKKZD
,WD/ZKDWE^͕/E>h^KWZd>/Z^͘
&ͺϬϮͬϮϬϭϲ

YƵĂŶƚ͘

<'

Ϯϱ͘Ϯϴϰ͕ϰϯ

ϭϰ͕Ϯϲ

ϯϲϬ͘ϱϱϱ͕ϵϳ

ϱϬ͕ϰ

ϱϬ͕ϰϬ

ŵϸ

ϭ͘ϱϬϱ͕Ϯϱ

ϭϬϯ͕Ϯϭ

ϭϱϱ͘ϯϱϲ͕ϴϱ

Ϯϭ͕ϳϮ

ϳϮ͕ϭϮ

&h^Ͳ&hEO^^dZhdhZ^

ŵϹ

ϭ͘ϯϲϭ͕ϯϯ

Ϯϴ͕ϮϬ

ϯϴ͘ϯϴϵ͕ϱϬ

ϱ͕ϯϳ

ϳϳ͕ϰϴ

^/Ͳ^Zs/K^/sZ^K^

,

ϯϭϱ͕Ϭ

ϭϭϮ͕Ϭϵ

ϯϱ͘ϯϬϴ͕ϯϱ

ϰ͕ϵϰ

ϴϮ͕ϰϮ

^ZWͲ^Zs/K^WZ>/D/EZ^

hE

ϰϬ͕Ϭ

ϰϯϳ͕ϵϱ

ϭϳ͘ϱϭϴ͕ϬϬ

Ϯ͕ϰϱ

ϴϰ͕ϴϳ

ϰϬ

D

ϭϵϵ͕ϴϴ

ϳϵ͕ϯϬ

ϭϱ͘ϴϱϬ͕ϰϴ

Ϯ͕ϮϮ

ϴϳ͕Ϭϴ

EdͲEd/ZKKZ^

ŵϸ

ϭϮ͕Ϭ

ϭ͘ϬϮϰ͕ϰϬ

ϭϮ͘ϮϵϮ͕ϴϬ

ϭ͕ϳϮ

ϴϴ͕ϴϬ

&h^Ͳ&hEO^^dZhdhZ^

sĂůŽƌhŶŝƚ

dŽƚĂů

WĞƐŽ;йͿ

WĞƐŽĐƵŵƵůĂĚŽ
;йͿ

hŶĚ

ϭϬϭϳϵϯ

^/EW/

ϵϬϳϳϳ

^/EW/

ϵϳϲϱϳ

^/EW/

ϬϰϬϰϲϬ

^

ϵϯϮϬϴ

^/EW/

ϵϰϮϯϭ

^/EW/

Zh&KD,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕KZd
KͲKZdhZ
ϮϱD͕/E>h^KdZE^WKZdsZd/>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

D

ϭϵϵ͕ϴϴ

ϱϵ͕ϯϳ

ϭϭ͘ϴϲϲ͕ϴϳ

ϭ͕ϲϲ

ϵϬ͕ϰϲ

ϭϬϬϳϮϭ

^/EW/

W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
Wh>sZ/^KZ^hWZ&1/^Dd>/^;ydKWZ&/>Ϳ W/EdͲW/EdhZ^
yhdKDKZ;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ

ŵϸ

ϰϳϱ͕Ϯϴ

Ϯϰ͕ϳϬ

ϭϭ͘ϳϯϵ͕ϰϭ

ϭ͕ϲϰ

ϵϮ͕ϭϬ

ϵϮϰϯϯ

^/EW/

DKEd'D^DKEd'D&NZDW/>Z^
ZdE'h>Z^^dZhdhZ^^/D/>Z^͕WͲ/Z/dKhW>K͕
&h^Ͳ&hEO^^dZhdhZ^
D,WD/ZKDWE^W>^d/&/͕ϭϬ
hd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ

ŵϸ

ϭϯϳ͕Ϯϴ

ϳϭ͕Ϯϳ

ϵ͘ϳϴϯ͕ϵϰ

ϭ͕ϯϳ

ϵϯ͕ϰϳ

ϬϬϬϬϱϲ

^

WZK:dKΗΗ^h/>dΗΗZYh/ddhZ'Z>&KZDdKϬ

hE

Ϯ͕Ϭ

ϰ͘ϲϳϮ͕ϯϬ

ϵ͘ϯϰϰ͕ϲϬ

ϭ͕ϯϭ

ϵϰ͕ϳϳ



Ϭ
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>ĂũĞͲůĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
88 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

ϵϰϮϮϵ

^/EW/

>,D,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕
^EsK>s/DEdKϭϬϬD͕/E>h^KdZE^WKZd
sZd/>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

ϵϮϳϭϴ

^/EW/

ϴϳϱϮϵ

D

ϰϮ͕Ϭϰ

ϭϵϲ͕ϵϵ

ϴ͘Ϯϴϭ͕ϰϱ

ϭ͕ϭϲ

ϵϱ͕ϵϯ

KEZd'DW/>Z^͕&<сϮϱDW͕KDh^K
>^D/&/KKD^KD/W/>Z^
&h^Ͳ&hEO^^dZhdhZ^
DEKZKh/'h>Ϭ͕ϮϱDϸͲ>EDEdK͕E^DEdK
DEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

ŵϹ

ϭϬ͕ϵϮ

ϲϳϳ͕ϴϰ

ϳ͘ϰϬϮ͕Ϭϭ

ϭ͕Ϭϯ

ϵϲ͕ϵϳ

^/EW/

D^^jE/͕WZZ/DEdKW/EdhZ͕D
Z'D^^dZKϭ͗Ϯ͗ϴ͕WZWZKDE/KKD
ZsͲZs^d/DEdK
dKE/ZϰϬϬ>͕W>/DEh>DEdD&^
dZdDEdK^hWZ&1/^
/EdZE^WZ^͕^W^^hZϮϬDD͕KDyhK
d>/^^͘&ͺϬϲͬϮϬϭϰ

ŵϸ

ϭϯϳ͕Ϯϴ

ϰϬ͕ϰϭ

ϱ͘ϱϰϳ͕ϰϴ

Ϭ͕ϳϴ

ϵϳ͕ϳϰ

ϵϳϲϰϳ

^/EW/

ZDKKd>,^͕&/ZK/DEdK͕Dd>/
ZD/͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϳ

ŵϸ

ϭ͘ϯϱϱ͕ϰϮ

ϯ͕ϱϳ

ϰ͘ϴϯϴ͕ϴϰ

Ϭ͕ϲϴ

ϵϴ͕ϰϮ

ϵϵϴϭϭ

^/EW/

>/DWKEdZW/^KKDs^^KhZ^K͘&ͺϬϰͬϮϬϭϵ ^/Ͳ^Zs/K^/sZ^K^

ŵϸ

ϭ͘ϮϮϱ͕ϰϮ

ϯ͕ϰϰ

ϰ͘Ϯϭϱ͕ϰϰ

Ϭ͕ϱϵ

ϵϵ͕Ϭϭ

ϬϭϲϱϬϬ

^

W>Z^WKE^/>/dE/DKZ^

ŵϸ

ϲ͕Ϭ

ϰϬϬ͕ϲϭ

Ϯ͘ϰϬϯ͕ϲϲ

Ϭ͕ϯϰ

ϵϵ͕ϯϰ

ϴϵϱϳϴ

^/EW/

dhKWs͕^Z/Z͕'hW>hs/>͕EϭϬϬDD͕&KZE/K
/E,/Ͳ/E^d>O^,/ZK^
/E^d>KDKEhdKZ^sZd//^'h^W>hs//^͘
^E/dZ/^
&ͺϭϮͬϮϬϭϰ

D

ϯϬ͕Ϭ

ϰϲ͕ϰϲ

ϭ͘ϯϵϯ͕ϴϬ

Ϭ͕ϭϵ

ϵϵ͕ϱϰ

ϵϮϳϳϴ

^/EW/

ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZ
KEsE/KE>KEZdKZDKDhD/&/K
&h^Ͳ&hEO^^dZhdhZ^
dZZKh^KZKhd/>/EKKͲϱϬϭϬ͕ϬDDͲ
DKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ

<'

ϰϳ͕ϯϴ

ϭϳ͕ϭϴ

ϴϭϯ͕ϵϴ

Ϭ͕ϭϭ

ϵϵ͕ϲϱ

ϭϬϬϳϭϳ

^/EW/

W/EdͲW/EdhZ^

ŵϸ

ϳϰ͕ϴϴ

ϭϬ͕ϭϰ

ϳϱϵ͕Ϯϴ

Ϭ͕ϭϭ

ϵϵ͕ϳϲ

ϭϬϬϳϭϵ

^/EW/

W/EdͲW/EdhZ^

ŵϸ

ϳϰ͕ϴϴ

ϵ͕Ϯϴ

ϲϵϰ͕ϴϴ

Ϭ͕ϭϬ

ϵϵ͕ϴϲ



>/yDEdKDEh>D^hWZ&1/^Dd>/^DKZ͘
&ͺϬϭͬϮϬϮϬ
W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
Wh>sZ/^KZWZ&/>Dd>/KyhdKD
&Z/;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ

KͲKZdhZ

^ZWͲ^Zs/K^WZ>/D/EZ^

ϭϲ
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ϴϳϴϳϵ

^/EW/

ϵϳϲϮϰ

^/EW/

,W/^KW>/KD>sEZ/^^dZhdhZ^
KEZdK/EdZE^͕KDK>,ZWZ/ZK͘
Z'D^^dZKϭ͗ϯKDWZWZKDdKE/ZϰϬϬ>͘
&ͺϬϲͬϮϬϭϰ
DK>/K>sEZ/d/:K>KD/K͕&KZD
DEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ

ZsͲZs^d/DEdK
dZdDEdK^hWZ&1/^

ŵϸ

ϭϯϳ͕Ϯϴ

ϰ͕ϳϱ

ϲϱϮ͕Ϭϴ

Ϭ͕Ϭϵ

ϵϵ͕ϵϱ

^ZWͲ^Zs/K^WZ>/D/EZ^

ŵϹ

ϯ͕ϲϮ

ϭϬϰ͕ϭϵ

ϯϳϳ͕ϭϲ

Ϭ͕Ϭϱ

ϭϬϬ͕ϬϬ

dŽƚĂůƐĞŵ/
dŽƚĂůĚŽ/
dŽƚĂů'ĞƌĂů
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Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>
>K>/^͗WZ^>sKZEZWZ'/>WZKNE/K>W͘



>1^/KDZKͲ





^W/&/O^dE/^










:hE,KͬϮϬϮϭ



//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
5XD&DUORV5RTXHWpUUHR±&HQWUR±&(3/DMH%D
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^W/&/O^dE/͗

ϭ͘ ^Zs/K^WZ>/D/EZ^
W>Z^WKE^/>/dE/DKZ^
WůĂĐĂ ĚĞ ŽďƌĂ ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚĂ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ Ğ ƉĂĚƌƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ
ƉĞůĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ůşƐŝŽ DĞĚƌĂĚŽ ŶŽ DĂŶƵĂů sŝƐƵĂů ĚĞ WůĂĐĂƐ Ğ ĚĞƐŝǀŽƐ ĚĞ
KďƌĂƐ͘

dWhD
ŽďƌĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌǀĞĚĂĚĂƉŽƌƚĂƉƵŵĞĚĞƚĞůŚĂŵĞƚĄůŝĐĂ͕ĐŽŵĂůƚƵƌĂĚĞϮ͕ϬϬŵ͕ĂĨŝŵĚĞ
ŝƐŽůĂƌĂŽďƌĂĞƉƌŽƚĞŐĞƌŽƐƚƌĂŶƐĞƵŶƚĞƐƋƵĞĐŝƌĐƵůĂŵĂŽƌĞĚŽƌĚŽƚĞƌƌĞŶŽ͘

Ϯ͘ ZDKO^DK>/O^
^ĞƌĆŽƌĞŵŽǀŝĚŽƐƚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌƚĞůŚĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐ
ĞƚƌĞůŝĕĂƐ͘ŶƚĞƐĚĂƌĞŵŽĕĆŽĠƌĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽŽĞƐĐŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƉĂƌĂƵŵĂŵĞůŚŽƌ
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚŽ ŽƉĞƌĄƌŝŽ͘ KƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ƌĞŵŽǀŝĚŽƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƐ Ğ ĞŵƉŝůŚĂĚŽƐ
ŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞŽƵĐŽŵĂƵǆşůŝŽĚĞĐĂƌƌŝŶŚŽƐĚĞŵĆŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĞŽďŽƚĂĨŽƌĂĚĞƚŽĚŽ
ŽŵĂƚĞƌŝĂůƌĞŵŽǀŝĚŽĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘
ƐĂůǀĞŶĂƌŝĂƐĞŵƚŝũŽůŽŵĂĐŝĕŽƐŝŶĂůŝǌĂĚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌĚĞŵŽůŝĚŽƐƐĞŵƌĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽ
ĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĨŽƌŵĂŵĂŶƵĂů͘

ϯ͘ Es>KWDEdKKW/>Z
>/yDEdKDEh>D^hWZ&1/^Dd>/^DKZ
KůŝǆĂŵĞŶƚŽĚĂĄƌĞĂĚĞǀĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽĐŝƌĐƵůĂƌĞƐ
ƉĂƌĂƌĞŵŽĕĆŽĚĞĨĞƌƌƵŐĞŵ͕ůŝŵƉĞǌĂĞƉƌŽĚƵǌŝƌĞŵƵŵĂ ƌƵŐŽƐŝĚĂĚĞŝĚĞĂůƉĂƌĂĂĂĚĞƌġŶĐŝĂ
ĚĞƚŝŶƚĂƐ͘
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W/EdhZ KD d/Ed >Yh1/  &hEK ;d/WK ZKͿ Wh>sZ/ ^KZ WZ&/>
Dd>/KyhdKD&Z/;WKZDKͿ
ŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƉŝŶƚƵƌĂĚĞǀĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŵĂůŝŵƉĞǌĂĚĂƉĞĕĂŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ
ƉĂƌĂ ƌĞŵŽĕĆŽ ĚĞ Ɖſ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĚĞƚƌŝƚŽƐ͘ WĂƌĂ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ă ƚŝŶƚĂ ĚĞ ƐĞƌ ĚŝůƵşĚĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĞƐĞƌĄĂƉůŝĐĂĚŽĚƵĂƐĚĞŵĆŽƐĚĞƚŝŶƚĂŶĂƐƵƉĞƌĨşĐŝĞŵĞƚĄůŝĐĂĐŽŵ
ƉŝŶĐĞůŽƵƌŽůŽ͘

KEZd'DW/>Z^͕&<сϮϱDW
K ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ă ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĚĞǀĞƌĄ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĨĐŬ ϮϱDƉĂ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƉĞĕĂƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂƐƵƉĞƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘
KĂŵĂƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŵďĞƚŽŶĞŝƌĂ͕ŶƵŵƚĞŵƉŽŶƵŶĐĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭŵŝŶƵƚŽ͕ĂƉſƐ
ĂĐŽůŽĐĂĕĆŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚĂďĞƚŽŶĂĚĂ͖ŽĂĚĞŶƐĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĨĞŝƚŽĐŽŵ
ǀŝďƌĂĚŽƌĚĞŝŵĞƌƐĆŽŽƵƌĠŐƵĂǀŝďƌĂƚſƌŝĂ;ƉƌĞĨĞƌşǀĞů͕ĞŵůĂũĞƐͿ͘
 ĐƵƌĂ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĨĞŝƚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ƉĞŐĂ ĂƚĠ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ϳ ĚŝĂƐ͕ ĂƉſƐ Ă
ĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵƋƵĞƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌůŝďĞƌĂĚĂ͕ĐŽŵĐŽŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚŽĚĂĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƉſƐĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ĨĞƌƌĂŐĞŵĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĂĞŵƉƌĞŐĂƌ͘

^DK>'D
KƐƉƌĂǌŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĚĞƐŵŽůĚĂŐĞŵƐĞƌĆŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ŝ͘ >ĂƚĞƌĂŝƐĚĞǀŝŐĂƐĞƉŝůĂƌĞƐ͗ϯĚŝĂƐ͖
ŝŝ͘ &ƵŶĚŽ ĚĞ ǀŝŐĂƐ Ğ ůĂũĞƐ͗ ϭϰ ĚŝĂƐ͕ ĚĞŝǆĂŶĚŽͲƐĞ ŽƐ ƉŽŶƚĂůĞƚĞƐ ďĞŵ ĞŶĐƵŶŚĂĚŽƐ͕
ƐŽŵĞŶƚĞƐĞŶĚŽƌĞƚŝƌĂĚŽƐĂƉſƐϮϭĚŝĂƐ͘

ZDK
Ɛ ďĂƌƌĂƐ ŽƵ ƉĞĕĂƐ͕ ĂŽ ƐĞƌĞŵ ĂƌŵĂǌĞŶĂĚĂƐ ŶĂ ŽďƌĂ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĐŽůŽĐĂĚĂƐ Ğŵ
ĞƐƚƌĂĚŽƐ͕ĂĨĂƐƚĂĚĂƐĚŽƐŽůŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƚŝĚŽŽƵƐŽĚĞĂĕŽŽǆŝĚĂĚŽ͘
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Ɛ ďĂƌƌĂƐ ŽƵ ƉĞĕĂƐ ĂŽ ƐĞƌĞŵ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĞƐƚĂƌ ŝƐĞŶƚĂƐ ĚĞ ŵĂŶĐŚĂƐ ĚĞ ſůĞŽƐ͕
ĂƌŐĂŵĂƐƐĂƐĂĚĞƌŝĚĂƐŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵ ƉƌĞũƵĚŝĐĂƌĂĂĚĞƌġŶĐŝĂ
ĚŽĐŽŶĐƌĞƚŽ͘
ĞǀĞƌĆŽƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞƐƉĂĕĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƚŝƌŽĐŽďƌŝŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ͘

&NZD^
ƐĨƀƌŵĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐƚĂŶƋƵĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂŝŵƉĞĚŝƌĂƉĞƌĚĂĚĞƉĂƐƚĂ
ĚĞ ĐŝŵĞŶƚŽ͕ ĂĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞ ĐŽŵŽ ůŝŵŝƚĞ Ă ƐƵƌŐġŶĐŝĂ ĚŽ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ŵŝƷĚŽ ĚĂ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ ĚŽ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ͘ ƵƌĂŶƚĞ Ă ĐŽŶĐƌĞƚĂŐĞŵ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ǀĆŽ ĚĞǀĞ ŚĂǀĞƌ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽƌƌĞĕĆŽ ĚĞ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĨƀƌŵĂƐ ŶĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽƐ
ƉƌŽũĞƚŽƐ͘
^DK>'D
KƐƉƌĂǌŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĚĞƐŵŽůĚĂŐĞŵƐĞƌĆŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ŝ͘

>ĂƚĞƌĂŝƐĚĞƉŝůĂƌĞƐ͗ϯĚŝĂƐ͖


,W/^K
dƌĂƚĂͲƐĞ ĚĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ ĂƌŐĂŵĂƐƐĂ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂ ĚĞ ĐŝŵĞŶƚŽ͕ ĂƌĞŝĂ ŐƌŽƐƐĂ͕ ĄŐƵĂ Ğ͕
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂĚŝƚŝǀŽ͕ ƉŽƐƐƵŝŶĚŽ ďĂŝǆĂ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ ŵĂŝŽƌ
ĂĚĞƌġŶĐŝĂĞŶƚƌĞĂďĂƐĞĞĂĐĂŵĂĚĂĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
ĂƌŐĂŵĂƐƐĂƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚĂŶŽƚƌĂĕŽϭ͗ϰ͕ĐŽŵĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĞϱŵŵ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂ
ƐŽďƌĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ďĂƐĞ Ă ƐĞƌ ƌĞǀĞƐƚŝĚĂ͘ EĂƐ ƉĂƌĞĚĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ƐĞƌĄ ĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ă ŵŝƐƚƵƌĂ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂŶƚĞ͘
WĂƌĂ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĐŚĂƉŝƐĐŽ͕ Ă ďĂƐĞ ĚĞǀĞƌĄ ĞƐƚĂƌ ůŝŵƉĂ͕ ůŝǀƌĞ ĚĞ Ɖſ͕ ŐƌĂǆĂƐ͕ ſůĞŽƐ͕
ĞĨůŽƌĞƐĐġŶĐŝĂƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ƐŽůƚŽƐ ŽƵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƉƌĞũƵĚŝĐĂƌ Ă
ĂĚĞƌġŶĐŝĂ͘
YƵĂŶĚŽĂďĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĞǀĂĚĂĂďƐŽƌĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌĠͲŵŽůŚĂĚĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘
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D^^jE/ͬDKK
 ŵĂƐƐĂ ƷŶŝĐĂͬĞŵďŽĕŽ Ɛſ ƐĞƌĄ ŝŶŝĐŝĂĚĂ ĂƉſƐ Ă ĐŽŵƉůĞƚĂ ƉĞŐĂ ĚĂ ĂƌŐĂŵĂƐƐĂ ĚĂƐ
ĂůǀĞŶĂƌŝĂƐĞĐŚĂƉŝƐĐŽĞĂƉſƐĞŵďƵƚŝĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĕƁĞƐĞŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƌĞůĂĚĞǀĂŵ
ƉĂƐƐĂƌ͘
ĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌŝŵŝĚĂ ĐŽŶƚƌĂ ĂƐ ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ƉĂƌĂŵĞŶƚŽ ĄƐƉĞƌŽ ŽƵ ƐƵůĐĂĚŽ ƉĂƌĂ ĨĄĐŝů ĂĚĞƌġŶĐŝĂ͘ ŶƚĞƐ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ŵĂƐƐĂ ƷŶŝĐĂ͕ ĂƐ
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐƐĞƌĆŽĂďƵŶĚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŵŽůŚĂĚĂƐĂŵĂŶŐƵĞŝƌĂ͘
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚĂŵĂƐƐĂƷŶŝĐĂͬĞŵďŽĕŽŶĆŽĚĞǀĞƌĄƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌĂŵĞĚŝĚĂĚĞϮϬŵŵ͘
EĂƐ ƉĂƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐ͕ƐĞƌĄ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ŵĂƐƐĂ ƷŶŝĐĂ ŶŽƚƌĂĕŽ ϭ͗ϯ͗ϱ͘ EĂƐ ƉĂƌĞĚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕
ƐĞƌĄŵĂŶƚŝĚŽŽƚƌĂĕŽ͕ƉŽƌĠŵƐĞƌĄĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽĂŵŝƐƚƵƌĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂŶƚĞ͘

ϰ͘ KZdhZ
^dZhdhZdZ>/KZdhZ͕d/WK&/E<͕KD>/'O^^K>^͕/E>h^K^
WZ&/^Dd>/K^͕,W^Dd>/^͕DKKZdZE^WKZdKD'h/E^d
ĞƚĂůŚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͗
WĂƌĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞǀĞƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŵŐƵŝŶĚĂƐƚĞ͕ƉƌĞŶĚĞŶĚŽĂƉĞĕĂĞŝĕĂŶĚŽƉĂƌĂĐŝŵĂ
ĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĂŵŽŶƚĂŐĞŵ͘
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŵŽŶƚĂŐĞŵĚĞǀĞƉƌŽƐƐĞŐƵŝƌĐŽŵĂƐƉĞĕĂƐĂŵĂƌƌĂĚĂƐƉŽƌĐŝŶƚĂŶŽŐĂŶĐŚŽĚŽ
ŐƵŝŶĚĂƐƚĞ͕ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ŽƐ ƉŽŶƚŽƐ ĚĞ ƐŽůĚĂ ŶŽƐ ůŽĐĂŝƐ ĂĚĞƋƵĂĚŽƐ͘ ƉſƐ ŝƐƐŽ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌ Ă
ƉĞĕĂĚĂĐŝŶƚĂĨŝǆĂĚĂŶŽůŽĐĂůĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƐŽůĚĂŐĞŵĐŽŵƉůĞƚĂĚĂƉĞĕĂ͘

>,D,WK'>sE/K
ĂůŚĂĞŵĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽ͕ŶǑϮϰ͕ĐŽŵĐŽƌƚĞĚĞϭϬϬĐŵ͕ĨŝǆĂĚĂƐŶĂƐƚĞůŚĂƐ
ĞƉůĂƚŝďĂŶĚĂƐ͘ƐƚĞůŚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƚƌĂŶƐƉĂƐƐĂƌĂƐĐĂůŚĂƐĞŵƉĞůŽŵĞŶŽƐϭϬĐŵ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂ
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ŐĂƌĂŶƚŝƌ Ž ƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ ĞĨĞƚŝǀŽ ĚĂ ĄŐƵĂ Ğ ĞǀŝƚĂƌ ŝŶĨŝůƚƌĂĕƁĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƚĂůŚĞƐ Ğŵ
ƉƌŽũĞƚŽ͘

d>,Kͬ>hD1E/K
KďĞĚĞĐĞƌĂŝŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ͘
sĞƌŝĨŝĐĂƌĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƐƵƐƚĞŶƚĂĕĆŽĐŽŵŽƉƌŽũĞƚŽĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘^Ğ
ĞǆŝƐƚŝƌĞŵŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͕ƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŽƐĂũƵƐƚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘
^ĞŐƵŝƌ ĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐ Ğ ŵĂŶƵĂŝƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĚŽƐ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶƚŽ
ĂŽƐ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ŵĂŶƵƐĞŝŽ͕ ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ͕ ŵŽŶƚĂŐĞŵ Ğ
ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚŽŵşŶŝŵŽĚĂƐƉĞĕĂƐ͘
DŽŶƚĂƌ ĂƐ ƉĞĕĂƐ ŶŽ ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ ďĂŝǆŽ ƉĂƌĂ ĐŝŵĂ Ğ ŶŽ ƐĞŶƚŝĚŽ ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ ĚŽƐ ǀĞŶƚŽƐ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ;ŝŶŝĐŝĂĚĂĚŽďĞŝƌĂůĂĐƵŵĞĞŝƌĂͿ͘
ƐƚĞůŚĂƐŶĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌĚĞƐĐĂƌƌĞŐĂĚĂƐƐŽďĐŚƵǀĂ͖ĂĞŵďĂůĂŐĞŵĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĚĞǀĞƐĞƌ
ƌĞƚŝƌĂĚĂ ůŽŐŽ ĂƉſƐ Ž ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉĞĕĂƐ ŶĂ ŽďƌĂ͖ ĂƐ ƉĞĕĂƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĂƌŵĂǌĞŶĂĚĂƐ
ǀĞƌƚŝĐĂůŵĞŶƚĞĞĞŵůŽĐĂůƉƌŽƚĞŐŝĚŽĞƐĞĐŽ͘
&ŝǆĂƌ ĂƐ ƚĞůŚĂƐ ăƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂĕĆŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƉĂƌĂĨƵƐŽƐ ŽƵ ŐĂŶĐŚŽƐ
ƉƌŽǀŝĚŽƐĚĞƌŽƐĐĂƐ͕ƉŽƌĐĂƐĞĂƌƌƵĞůĂƐ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚŽƉƌŽũĞƚŽ͘

Zh&KD,WK'>sE/K
ǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ƌƵĨŽĞŵ ĐŚĂƉĂĚĞĂĕŽŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽŶƷŵĞƌŽϮϰ͕ ĐŽƌƚĞĚĞ ϮϱĐŵ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞǀĞƌƚŝĐĂů͘




DĂŶŽĞůDĂƚŚĞƵƐZĞŝƐŽƐƚĂ
ŶŐ͘Ǒŝǀŝů
ZͬWϱϵϯϬϰͬ



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
96 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

>sEdDEdKYhEd/dd/sK

/dD

^Zs/K

YhK

hE/

/DE^O^
DϮ

Dϭ

dKd>

Dϯ

'>WK^EKZEZ
ϭ͘ϭ
ϭ͘ϭ͘ϭ
ϭ͘ϭ͘Ϯ
ϭ͘ϭ͘ϯ
ϭ͘Ϯ
ϭ͘Ϯ͘ϭ

ϭ͘Ϯ͘Ϯ

ϭ͘Ϯ͘ϯ

ϭ͘Ϯ͘ϰ
ϭ͘ϯ
ϭ͘ϯ͘ϭ

^Zs/K^WZ>/D/EZ^
W>Z^WKE^/>/dE/DKZ^
yhK>DKyZ/&KDEd/ZKKZD
,WD/ZKDWE^͕/E>h^KWZd>/Z^͘
&ͺϬϮͬϮϬϭϲ
ZͬdWhDWZKdKKZD
KDWE^K͕ZWZ͘ϱs^
ZDKO^DK>/O^
^KZDEdK&NZD^>:DD/ZEK
WZ>,͕WͲ/Z/dKhW>K͕/E>h^KdZsDEdK͕ϰ
hd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ
>KE'/dh/E>
dZEsZ^>
ZDKKd>,^͕&/ZK/DEdK͕Dd>/
ZD/͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
,KZ/KEd>
sZd/>
ZDKKd^KhZ^Dd>/^͕KDsKD/KZKh
/'h>ϴD͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
DK>/K>sEZ/d/:K>KD/K͕&KZD
DEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
Es>KWDEdKKW/>Z
>/yDEdKDEh>D^hWZ&1/^Dd>/^DKZ͘
&ͺϬϭͬϮϬϮϬ

ŵϸ

ϯ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

Dϸ

ϯ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

D

ϭϭϬ͕ϬϬ

ϭ͕ϬϬ

ϭϭϬ͕ϬϬ

ϵϳϱ͕ϬϬ

ŵϹ
ϯ͕ϬϬ
ϯ͕ϬϬ

ϯϬ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬ

ϲ͕ϱϬ
ϲ͕ϱϬ

ϱϴϱ͕ϬϬ
ϯϵϬ͕ϬϬ
ϳϰϬ͕ϬϬ

ŵϸ
ϮϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͕ϬϬ
ϭ͕ϰϬ

ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϰϬ͕ϬϬ

ƵŶĚ

ϮϬ͕ϬϬ

ŵϹ

Ϭ͕ϮϬ

ϭ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϭ͕ϴϭ

ŵϸ

Ϭ͕ϵϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϯϳ͕ϰϰ

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ϮϬ͕ϬϬ

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
97 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

>sEdDEdKYhEd/dd/sK
ϭ͘ϯ͘Ϯ

ϭ͘ϯ͘ϯ

ϭ͘ϯ͘ϰ

ϭ͘ϯ͘ϱ

ϭ͘ϯ͘ϲ

ϭ͘ϯ͘ϳ

ϭ͘ϯ͘ϴ
ϭ͘ϰ

ϭ͘ϰ͘ϭ

W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
Wh>sZ/^KZWZ&/>Dd>/KyhdKD
&Z/;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ
KEZd'DW/>Z^͕&<сϮϱDW͕KDh^K
>^D/&/KKD^KD/W/>Z^
DEKZKh/'h>Ϭ͕ϮϱDϸͲ>EDEdK͕E^DEdK
DEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZ
KEsE/KE>KEZdKZDKDhD
/&/KdZZKh^KZKhd/>/EKKͲϱϬ
ϭϬ͕ϬDDͲDKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
DKEd'D^DKEd'D&NZDW/>Z^
ZdE'h>Z^^dZhdhZ^^/D/>Z^͕WͲ/Z/dK
hW>K͕D,WD/ZKDWE^
W>^d/&/͕ϭϬhd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ
,W/^KW>/KD>sEZ/^^dZhdhZ^
KEZdK/EdZE^͕KDK>,ZWZ/ZK͘
Z'D^^dZKϭ͗ϯKDWZWZKDdKE/ZϰϬϬ>͘
&ͺϬϲͬϮϬϭϰ
D^^jE/͕WZZ/DEdKW/EdhZ͕D
Z'D^^dZKϭ͗Ϯ͗ϴ͕WZWZKDE/KKD
dKE/ZϰϬϬ>͕W>/DEh>DEdD&^
/EdZE^WZ^͕^W^^hZϮϬDD͕KD
yhKd>/^^͘&ͺϬϲͬϮϬϭϰ
h>:KϭϬyϭϬDh>>'hE>/E^KZDKK
WZKEdK
KZdhZ
^dZhdhZdZ>/KZdhZ͕d/WK&/E<͕KD
>/'O^^K>^͕/E>h^K^WZ&/^Dd>/K^͕,W^
Dd>/^͕DKKZdZE^WKZdKD'h/E^dͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬͺW

ŵϸ

Ϭ͕ϵϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϯϳ͕ϰϰ

ŵϹ

Ϭ͕ϭϰ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϱ͕ϰϲ

ŬŐ

Ϭ͕Ϭϱ

ϳϲϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϲϮ

Ϯϯ͕ϲϵ

ŵϸ

ϭ͕ϳϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲϴ͕ϲϰ

ŵϸ

ϭ͕ϳϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲϴ͕ϲϰ

ŵϸ

ϭ͕ϳϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲϴ͕ϲϰ

ŵϸ

ϭ͕ϳϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲϴ͕ϲϰ

ŬŐ

s/'^WKZdEd^

ϭϰϬϱϬ͕ϰϯ

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ϭϯϱ͕ϬϬ

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
98 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

>sEdDEdKYhEd/dd/sK
<'ͬDdZ>/WKZdEd

ϯϯ͕ϱϯ

EK
ϮWZ&/^hϰΗͲW^KEKD/E>ϵ͕ϴϭ<'ͬD
DKEdEd^
Ϯ͕ϱWZ&/^hϯΗͲW^KEKD/E>ϲ͕ϭϬ<'ͬD
/'KE/^
ϮWZ&/^hϯΗͲW^KEKD/E>ϲ͕ϭϬ<'ͬD
s/'^WK/Kd>,K

ϭ͕ϬϬ

ϵ͕ϴϭ

Ϯ͕ϬϬ

ϭϵ͕ϲϮ

Ϭ͕ϰϬ

ϲ͕ϭϬ

Ϯ͕ϱϬ

ϲ͕ϭϬ

Ϭ͕ϲϰ

ϲ͕ϭϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϮϴϬ͕ϬϬ
<'ͬDdZ>/d>,K

EK
ϮWZ&/^hϯΗͲW^KEKD/E>ϲ͕ϭϬ<'ͬD
/'KE/^
ϰEdKE/Z^ϭ͘ϭͬϮΗͲW^KEKD/E>ϯ͕ϰϴ<'ͬD
DKEdEd
Ϯ͕ϱEdKE/Z^ϭ͘ϭͬϮΗͲW^KEKD/E>ϯ͕ϰϴ<'ͬD
^dZhdhZsZd/>>KE'͘
^dZhdhZsZd/>dZE^s͘
DW>/K
ϭ͘ϰ͘Ϯ

ϭ͘ϰ͘ϯ

ϭ͘ϰ͘ϰ

W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
Wh>sZ/^KZ^hWZ&1/^Dd>/^;ydK
WZ&/>ͿyhdKDKZ;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ
dZ>/dZEsZ^>
dZ>/>KE'/dh/E>
dZ>/WK/Kd>,K
>,D,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕
^EsK>s/DEdKϭϬϬD͕/E>h^KdZE^WKZd
sZd/>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ
d>,DEdKKDd>,Kͬ>hD1E/KсϬ͕ϱDD͕
KDdϮ'h^͕/E>h^K/DEdK͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

ZyϮDK^

ϭ͕ϬϬ

ϲ͕ϭϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϮϬ

Ϭ͕ϱϯ

ϯ͕ϰϴ

ϰ͕ϬϬ

ϳ͕ϯϴ

Ϭ͕ϮϬ

ϯ͕ϰϴ

Ϯ͕ϱϬ

ϲϯ͕ϱϯ
ϰϯ͕ϱϯ
ϭϴ͕ϳϯ

ϯ͕ϰϴ
ϯ͕ϰϴ
ϭϱϬ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ

ŵϸ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϮϬ

Ϯϱ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ

ϲϬ͕ϬϬ
ϳϮ͕ϬϬ
ϭϰϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬ

ϵϬϰ͕ϬϬ

ŵϸ

,KZ/KEd>
sZd/>

ϭ͕ϳϰ
ϰϰϮ͕ϭϳ
ϯϬϮ͕ϵϳ
ϮϴϭϬ͕Ϭϵ
ϮϳϮ͕ϬϬ

ϳϱ͕ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬ
ϯϱϬ͕ϬϬ
ŵ

ϳ͕ϴϭ
ϮϴϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͕ϯϮ

Ϯϱ͕ϬϬ
ϭϭϬ͕ϬϬ
>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
>ĂũĞͲůĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ϯϬ͕ϬϬ
ϭ͕ϰϬ

ϳϱϬ͕ϬϬ
ϭϱϰ͕ϬϬ

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
99 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

>sEdDEdKYhEd/dd/sK
ϭ͘ϰ͘ϱ
ϭ͘ϱ
ϭ͘ϱ͘ϭ
ϭ͘ϱ͘Ϯ
Ϯ͘ϭ
Ϯ͘ϭ͘ϭ
Ϯ͘Ϯ
Ϯ͘Ϯ͘ϭ

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ

Ϯ͘Ϯ͘ϯ
Ϯ͘ϯ
Ϯ͘ϯ͘ϭ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ

Zh&KD,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕KZd
ϮϱD͕/E>h^KdZE^WKZdsZd/>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

ŵ

ϭϭϬ͕ϬϬ

ϭϭϬ͕ϬϬ

ŵϸ
ŵϸ

ϯϬ͕ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬ

ϳϱϬ͕ϬϬ
ϳϱϬ͕ϬϬ

ϴϵ͕ϴϴ

ϭ͕ϬϬ

ϴϵ͕ϴϴ

^Zs/K^KDW>DEdZ^
>/DW&/E>
^h/>d

'>WKͲWZ'/>WZKKE/K>W
^Zs/K^WZ>/D/EZ^
ZͬdWhDWZKdKKZD
D
KDWE^K͕ZWZ͘ϱs^
ZDKO^DK>/O^
^KZDEdK&NZD^>:DD/ZEK
WZ>,͕WͲ/Z/dKhW>K͕/E>h^KdZsDEdK͕ϰ
ŵϹ
hd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ
>KE'/dh/E>
dZEsZ^>
ZDKKd>,^͕&/ZK/DEdK͕Dd>/
ŵϸ
ZD/͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘
&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
,KZ/KEd>
sZd/>
ZDKKd^KhZ^Dd>/^͕KDsKD/KZKh
/'h>ϴD͕&KZDDEh>͕^DZWZKs/dDEdK͘
ƵŶĚ
&ͺϭϮͬϮϬϭϳ
Es>KWDEdKW/>Z
>/yDEdKDEh>D^hWZ&1/^Dd>/^DKZ͘
ŵϸ
&ͺϬϭͬϮϬϮϬ
W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
Wh>sZ/^KZWZ&/>Dd>/KyhdKD
ŵϸ
&Z/;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ

ϴϳϲ͕ϯϯ
ϯ͕ϬϬ
ϯ͕ϬϬ

Ϯϳ͕ϵϬ
ϭϳ͕Ϭϰ

ϲ͕ϱϬ
ϲ͕ϱϬ

ϱϰϰ͕Ϭϱ
ϯϯϮ͕Ϯϴ
ϲϭϱ͕ϰϮ

ϭϳ͕Ϭϰ
ϭϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͕ϵϬ
ϭ͕ϰϬ

ϰϳϱ͕ϰϮ
ϭϰϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϵϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϯϳ͕ϰϰ

Ϭ͕ϵϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϯϳ͕ϰϰ

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
100 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

>sEdDEdKYhEd/dd/sK

Ϯ͘ϯ͘ϯ

Ϯ͘ϯ͘ϰ

Ϯ͘ϯ͘ϱ

Ϯ͘ϯ͘ϲ

Ϯ͘ϯ͘ϳ

Ϯ͘ϰ

Ϯ͘ϰ͘ϭ

KEZd'DW/>Z^͕&<сϮϱDW͕KDh^K
>^D/&/KKD^KD/W/>Z^
DEKZKh/'h>Ϭ͕ϮϱDϸͲ>EDEdK͕E^DEdK
DEdK͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
ZDKW/>ZKhs/'hD^dZhdhZ
KEsE/KE>KEZdKZDKDhD
/&/KdZZKh^KZKhd/>/EKKͲϱϬ
ϭϬ͕ϬDDͲDKEd'D͘&ͺϭϮͬϮϬϭϱ
DKEd'D^DKEd'D&NZDW/>Z^
ZdE'h>Z^^dZhdhZ^^/D/>Z^͕WͲ/Z/dK
hW>K͕D,WD/ZKDWE^
W>^d/&/͕ϭϬhd/>/O^͘&ͺϬϵͬϮϬϮϬ
,W/^KW>/KD>sEZ/^^dZhdhZ^
KEZdK/EdZE^͕KDK>,ZWZ/ZK͘
Z'D^^dZKϭ͗ϯKDWZWZKDdKE/ZϰϬϬ>͘
&ͺϬϲͬϮϬϭϰ
D^^jE/͕WZZ/DEdKW/EdhZ͕D
Z'D^^dZKϭ͗Ϯ͗ϴ͕WZWZKDE/KKD
dKE/ZϰϬϬ>͕W>/DEh>DEdD&^
/EdZE^WZ^͕^W^^hZϮϬDD͕KD
yhKd>/^^͘&ͺϬϲͬϮϬϭϰ
KZdhZ
^dZhdhZdZ>/KZdhZ͕d/WK&/E<͕KD
>/'O^^K>^͕/E>h^K^WZ&/^Dd>/K^͕,W^
Dd>/^͕DKKZdZE^WKZdKD'h/E^dͲ
&KZE/DEdK/E^d>K͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬͺW

ŵϹ

Ϭ͕ϭϰ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϱ͕ϰϲ

ŬŐ

Ϭ͕Ϭϱ

ϳϲϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϲϮ

Ϯϯ͕ϲϵ

ŵϸ

ϭ͕ϳϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲϴ͕ϲϰ

ŵϸ

ϭ͕ϳϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲϴ͕ϲϰ

ŵϸ

ϭ͕ϳϲ

ϲ͕ϱϬ

ϲ͕ϬϬ

ϲϴ͕ϲϰ

ŬŐ

s/'^WKZdEd^

ϭϭϮϯϰ͕ϬϬ

ϭϯϰ͕ϴϮ

EK
ϮWZ&/^hϰΗͲW^KEKD/E>ϵ͕ϴϭ<'ͬD
DKEdEd^
Ϯ͕ϱWZ&/^hϯΗͲW^KEKD/E>ϲ͕ϭϬ<'ͬD

ϭϯϰ͕ϴϮ
ϯϯ͕ϱϯ

ϭ͕ϬϬ

ϵ͕ϴϭ

Ϯ͕ϬϬ

ϭϵ͕ϲϮ

Ϭ͕ϰϬ

ϲ͕ϭϬ

Ϯ͕ϱϬ

ϲ͕ϭϬ

>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
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>sEdDEdKYhEd/dd/sK
/'KE/^
ϮWZ&/^hϯΗͲW^KEKD/E>ϲ͕ϭϬ<'ͬD
s/'^WK/Kd>,K

Ϭ͕ϲϰ

EK
ϮWZ&/^hϯΗͲW^KEKD/E>ϲ͕ϭϬ<'ͬD
/'KE/^
ϰEdKE/Z^ϭ͘ϭͬϮΗͲW^KEKD/E>ϯ͕ϰϴ<'ͬD
DKEdEd
Ϯ͕ϱEdKE/Z^ϭ͘ϭͬϮΗͲW^KEKD/E>ϯ͕ϰϴ<'ͬD
^dZhdhZsZd/>>KE'͘
^dZhdhZsZd/>dZE^s͘
Ϯ͘ϰ͘Ϯ

Ϯ͘ϰ͘ϯ

Ϯ͘ϰ͘ϰ

ϲ͕ϭϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϮϴϬ͕ϬϬ

W/EdhZKDd/Ed>Yh1/&hEK;d/WKZKͿ
Wh>sZ/^KZ^hWZ&1/^Dd>/^;ydK
WZ&/>ͿyhdKDKZ;WKZDKͿ͘&ͺϬϭͬϮϬϮϬ
dZ>/dZEsZ^>
dZ>/>KE'/dh/E>
dZ>/WK/Kd>,K
>,D,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕
^EsK>s/DEdKϭϬϬD͕/E>h^KdZE^WKZd
sZd/>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ
d>,DEdKKDd>,Kͬ>hD1E/KсϬ͕ϱDD͕
KDdϮ'h^͕/E>h^K/DEdK͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

ϭ͕ϬϬ

ϲ͕ϭϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϱϯ

ϯ͕ϰϴ

ϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϬ
ϲϯ͕ϱϯ
ϰϯ͕ϱϯ

ϯ͕ϰϴ
ϯ͕ϰϴ
ϯ͕ϰϴ

Ϯ͕ϱϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ

ŵϸ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϮϬ

ϭϳ͕Ϭϰ

ϳ͕ϯϴ
ϭ͕ϳϰ
ϰϰϮ͕ϭϳ
ϯϬϮ͕ϵϳ

Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ

ϰϬ͕ϵϬ
ϲϲ͕ϵϲ
ϵϱ͕ϰϮ
ϭϳ͕Ϭϰ

ϲϬϭ͕Ϯϱ

ŵϸ

,KZ/KEd>
sZd/>

ϭϮ͕ϮϬ

ϮϬϯ͕Ϯϴ
ϱϭ͕ϭϮ
ϴϯ͕ϳϬ
Ϯϯϴ͕ϱϲ

ŵ

ϳ͕ϴϭ
ϮϴϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͕ϯϮ

ϭϳ͕Ϭϰ
ϴϵ͕ϴϴ

Ϯϳ͕ϵϬ
ϭ͕ϰϬ

ϰϳϱ͕ϰϮ
ϭϮϱ͕ϴϯ

Ϯ͘ϰ͘ϱ

Zh&KD,WK'>sE/KEjDZKϮϰ͕KZd
ϮϱD͕/E>h^KdZE^WKZdsZd/>͘&ͺϬϳͬϮϬϭϵ

ŵ

ϴϵ͕ϴϴ

ϴϵ͕ϴϴ

Ϯ͘ϰ͘ϲ

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

ŵ

ϯϬ͕ϬϬ

ϯϬ͕ϬϬ

>>^E'E,Z/WZK:dK^>d/EW:͗ϭϯ͘ϭϬϯ͘ϲϵϴͬϬϬϬϭͲϭϮ
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTDYHVUEY7KQ+NR4BY/1QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
102 - Ano - Nº 2650

Elísio Medrado

>sEdDEdKYhEd/dd/sK
Ϯ͘ϱ
Ϯ͘ϱ͘ϭ
Ϯ͘ϱ͘Ϯ

^Zs/K^KDW>DEdZ^
>/DW&/E>
^h/>d

ŵϹ
ŵϸ

ϭϳ͕Ϭϰ
ϭϳ͕Ϭϰ

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

ϰϳϱ͕ϰϮ
ϰϳϱ͕ϰϮ
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Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>
>K>/^͗WZ^>sKZEZWZ'/>WZKNE/K
>W͘



>1^/KDZKͲ





DDKZ/>^Z/d/sK










:hE,KͬϮϬϮϭ


//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
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7(/  ±  HPDLOFRQWDWR#OOHVHQJHQKDULDFRPEU
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DDKZ/>^Z/d/sK
Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>ʹ>1^/KDZKʹ

ϭ͘ &ŝŶĂůŝĚĂĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞƐĐƌĞǀĞƌĚĞĨŽƌŵĂĐůĂƌĂ͕ŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĂ
ƐĞƌĞŵĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĂĞŵƉƌĞŐĂƌ͕ĚĞĨŝŶŝŶĚŽEŽƌŵĂƐĞŽŶĚƵƚĂƐdĠĐŶŝĐĂƐĂƐĞƌĞŵ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ͕ŶĂƌĞĨŽƌŵĂĚŽƐŐĂůƉƁĞƐĚŽDĞƌĐĂĚŽDƵŶŝĐŝƉĂů͕ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽʹ
͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂďĂŝǆŽ͘
Ϯ͘ KďũĞƚŽĚĂKďƌĂ
ZĞĨŽƌŵĂĚŽƐ'ĂůƉƁĞƐĚŽDĞƌĐĂĚŽDƵŶŝĐŝƉĂů͕ŶŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞůşƐŝŽDĞĚƌĂĚŽʹ͘
x ƐĐŽďĞƌƚƵƌĂƐƐĞƌĆŽƌĞŵŽǀŝĚĂƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ͖
x ^ĞƌĄĞǆĞĐƵƚĂĚŽƵŵƌĞĨŽƌĕŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂůŶŽƐƉŝůĂƌĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͖

ϯ͘ ƐƚƵĚŽƐĞWƌŽũĞƚŽƐ
K ƉƌŽũĞƚŽ ĂƌƋƵŝƚĞƚƀŶŝĐŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĞ͗ ƉůĂŶƚĂƐ ďĂŝǆĂƐ͕ ĐŽƌƚĞƐ͕ ĚĞƚĂůŚĞƐ͕ ƐŝƚƵĂĕĆŽ Ğ
ĐĄůĐƵůŽ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂů͕ ƐĞƌĆŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ ƉĞůĂ KEdZdEd ĚŽ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞǀĞŶĚŽ Ă
DWZ^ KEdZd͕ ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ZĞŐŝƐƚƌŽƐ ŶĂƐ ŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐƐĞ͕ ďĞŵ
ĐŽŵŽŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůǀĂƌĄĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ũƵŶƚŽăĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞDƵŶŝĐŝƉĂů͘YƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞƐƚĞŵĞŵŽƌŝĂůĞŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŵ ƉůĂŶƚĂ͕ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄŽƋƵĞ
ĞƐƚŝǀĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽŶĞƐƚĞŵĞŵŽƌŝĂů͘



DĂŶŽĞůDĂƚŚĞƵƐZĞŝƐŽƐƚĂ
ŶŐ͘ǑŝǀŝůʹZͬW͗ϱϵϯϬϰͬ



//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
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Z&KZDK^'>WO^KDZKDhE//W>
>K>/^͗WZ^>sKZEZWZ'/>WZKNE/K
>W͘



>1^/KDZKͲ





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










:hE,KͬϮϬϮϭ


//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
5XD&DUORV5RTXHWpUUHR±&HQWUR±&(3/DMH%D
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ZĞůĂƚſƌŝŽ&ŽƚŽŐƌĄĨŝĐŽ͗


&KdKϭʹZZ&KZDK'>WKEWZ^>sKZEZ͘



&KdKϮʹZZ&KZDK'>WKEWZ^>sKZEZ͘




//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
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&KdKϯʹZZ&KZDK'>WKEWZ^>sKZEZ͘




&KdKϰʹZZ&KZDK'>WKEWZ'/>WZKNE/K>W͘





//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
5XD&DUORV5RTXHWpUUHR±&HQWUR±&(3/DMH%D
7(/  ±  HPDLOFRQWDWR#OOHVHQJHQKDULDFRPEU
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&KdKϱʹZZ&KZDK'>WKEWZ'/>WZKNE/K>W͘






DĂŶŽĞůDĂƚŚĞƵƐZĞŝƐŽƐƚĂ
ŶŐ͘Ǒŝǀŝů
ZͬWϱϵϯϬϰͬ




//(6(QJHQKDULDH3URMHWRV/7'$±&13-
5XD&DUORV5RTXHWpUUHR±&HQWUR±&(3/DMH%D
7(/  ±  HPDLOFRQWDWR#OOHVHQJHQKDULDFRPEU
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.50

3.19

.50

.50

162°
1.06

.50

162°

.50
.50

.50

15.00

.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50

.50

21.60
1.05

1.11

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50
.50
.50

ESCALA 1/75

.50

.50

VISTA LATERAL

.50

ESTRUTURA

.10
.40

.50

.20

GALPÃO MERCADO MUNICIPAL
30.00

VISTA LATERAL
.50

.40

>>^ŶŐĞŶŚĂƌŝĂĞWƌŽũĞƚŽƐ>d

TELHAS DE FECHAMENTO LATERAL MAIOR(PINTURA)

.50

.10

ZƵĂĂƌůŽƐZŽƋƵĞ͕ϰϱʹĞŶƚƌŽʹWϰϱͲϰϵϬͲϬϬϬ͕>ĂũĞͲĂ
d>͗;ϳϱͿϵϵϵϴϵϲϱϵϴͬϵϵϴϬϱϮϬϴϵ
ͲŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂƚŽΛůůĞƐĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ͘ĐŽŵ͘ďƌ

3.19

ESCALA 1/75
VISTA SUPERIOR

.50

.50

.50
.50
.44 .50
.05

1.61

1.26

1.06
.35

162°
162°

VISTA SUPERIOR

1.06
7.92

1.11
1.61

30.10

3.19

.56

MODULO TRELIÇA 01
ESCALA 1/20

.50

2.44

.50

2.46

.50

2.46
14.98

7.45

7.45

2.46

.50

2.46

.50

2.41

.55
5
55

TRELIÇA 02

2.41

ESCALA 1/75

2.46

.50

2.46
14.98

VISTA LATERAL

2.46

VISTA SUPERIOR

2.46

ESCALA 1/100

ESCALA 1/75

2.44

PLANTA DE COBERTURA

TELHAS DE FECHAMENTO LATERAL MENOR

.50

.50

.50

.50

.50

.40
DRENO DE Ø100mm.
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.

TRELIÇA 01 - MENOR

.48

.50

.50

.50

.50

.50

.6
4
.50
.48

20.00

.50

.50

25.00

.50

.50

11.87

25.10

.50

PERFIL U 4" 101,60 MM 9,81 KG

.50

.50

.50

PERFIL U 3" 76,20 MM 6,10 KG

25.00

TRELIÇA 01- MENOR

TRELIÇA 02

TRELIÇA 01- MAIOR

TRELIÇA 01- MENOR

15.09

i=5%

i=5%

TRELIÇA 02

.54
.20

MODULO TRELIÇA 02
ESCALA 1/20

51°

TRELIÇA 01- MAIOR

CANTONEIRA 1.1/2" 38,10X38,10 MM 3,48 KG

.50

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TRELIÇA 01- MAIOR

TRELIÇA 02
TRELIÇA 01- MENOR

15.09

TELHA TRELIÇA 01 MENOR
03 UNIDADES

1.61

°
68

25.00

TRELIÇA 14
14 UNIDADES

TELHA LATERAL
02 UNIDADES

.50

2.45

2.46

12.55

2.46

12.55

PERFIL U 3" 76,20 MM 6,10 KG

30.00
2.45

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

/2&$/35$d$6$/9$'25$1'5$'((/,6,20('5$'2%$

15.00
$668172

TRELIÇA 01 - MAIOR

'$7$

352-(72'(*$/32(0(6758785$0(7È/,&$

ESCALA 1/75

1
5(63216È9(/7e&1,&2

0DQRHO0DWKHXV5HLV&RVWD
&5($3('
35()(,785$
(/Ë6,20('5$'2
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5(9,62



0$,2


EST

01/02

Quinta-feira
10 de Junho de 2021
110 - Ano - Nº 2650

.50

.05

TRELIÇA 01 MENOR
03 UNIDADES

.20

.40

1.06

1.66

.10

.20

MODULO TRELIÇA 02
ESCALA 1/20

15.28

15.52
17.04

11.92

17.14

17.04

.50

PERFIL U 4" 101,60 MM 9,81 KG

PERFIL U 3" 76,20 MM 6,10 KG

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TRELIÇA 01- MENOR

i=5%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

.48

.50

.6
4

.48

TRELIÇA 01- MAIOR

TRELIÇA 01- MENOR

TRELIÇA 02

i=5%

TRELIÇA 01- MENOR

2.79
11.50

TRELIÇA 14
14 UNIDADES

TELHA LATERAL
01 UNIDADE

.54

2.45

°
68

1.06

.50
.50

TRELIÇA 01 - MENOR

.50

2.70

TELHAS DE FECHAMENTO LATERAL MAIOR(PINTURA)
ESCALA 1/75

.40

VISTA LATERAL

.45 .50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50
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TRELIÇA 01 - MAIOR
ESCALA 1/75
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EST

02/02

ESCALA 1/75

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

.26

1.06

ESCALA 1/75

20.68
2.50

TRELIÇA 02

.50

VISTA LATERAL

.50

1.06
1.44
1.61

1.61

.52

MODULO TRELIÇA 01
ESCALA 1/20
28.00

VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/100

TELHAS DE FECHAMENTO LATERAL MENOR

.40

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1/75

2.75

51°

DRENO DE Ø100mm.
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.

1.61

17.04

11.50

TRELIÇA 01- MAIOR

11.50

CANTONEIRA 1.1/2" 38,10X38,10 MM 3,48 KG

27.90
2.45

.50

PERFIL U 3" 76,20 MM 6,10 KG

Elísio Medrado

