ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 045/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DE 02 (DUAS)
QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE UBAITABA(BA),
CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BAHIA – Estado da Bahia, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, por
determinação do Exmº. Sr. Prefeito Asclepíades de Almeida Queiroz, torna público, para conhecimento das
empresas interessadas que será realizada licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
“MENOR PREÇO POR LOTE”, sob o regime de execução por preço unitário, regido pela Lei Federal nº.
10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal nº 5.405/05, e pelo
Decreto Municipal n° 227/2021 de 18/01/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, com aplicação subsidiária
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. O Pregão será realizado em sessão pública on
line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet, através do site www.licitacoes-e.com.br,
constante da página eletrônica do Banco do Brasil.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Início de acolhimento das propostas: ............................................................dia 01/12/2021, às 08h:15min.
Abertura das propostas: ..................................................................................dia 07/12/2021, às 08h:00min.
Início da disputa: ..............................................................................................dia 07/12/2021, às 10h:00min.
Modo De Disputa: Será adotada a disputa em modo o disputa em sessão pública, conforme os critérios
definidos no Decreto n.º 5.450/05.
Consultas: Observando o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas por e-mail, informando o
número da licitação, por meio do endereço: pregoeira.ananda@gmail.com.
Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília – DF, e
para efeitos de contagem de prazo será considerada hora útil o intervalo entre as 08h às 18h, sem
interrupções.
Cópia deste Edital, seus anexos e eventuais alterações estarão, a partir da data da publicação de seu
resumo em Diário Oficial, à disposição no site do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), para todos os
interessados.
Outras informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e equipe de apoio da Prefeitura de
UBAITABA-BAHIA, situado na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Bairro Centro, Ubaitaba(BA), CEP: 45.545-000.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto deste Pregão Eletrônico é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DE 02 (DUAS) QUADRAS
POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE UBAITABA(BA), CONFORME DESCRITO NO
TERMO DE REFERÊNCIA, conforme especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e
quantitativo previsto no Anexo III.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.
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2.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
2.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração, cujo conceito abrange a
administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle
e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;
2.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou
Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;
2.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata, dissolução, liquidação ou concurso
de credores;
2.2.4. Empresas em forma de consórcio.
2.2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.2.6. Estrangeiros que não estejam autorizados a comercializar no País;
2.2.7. Servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações instituídas
e/ou mantidas pelo Poder Público, por si ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente, como licitante
neste processo licitatório;
2.2.8. Empresa isoladamente responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%(cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A.
sediadas no País.
3.2. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual.
3.3. O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
3.4. O credenciamento implica em responsabilidade legal do usuário e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema
ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
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3.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.
3.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
FORMULAÇÃO DOS LANCES:
4.1 Na data e horário determinados no preâmbulo deste edital, as propostas serão recebidas e abertas. A
sessão pública do pregão eletrônico será realizada conforme data e horário determinado igualmente no
preâmbulo, momento em que ocorre a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira
a avaliar sua aceitabilidade.
4.1.1. Após a abertura das propostas a Pregoeira avaliará a sua compatibilidade com as exigências do edital
passando a classificar aquelas que atendam ao exigido no item 05 do edital e seus subitens, bem como
passando a desclassificar de forma fundamentada àquelas que descrumprirem ao exigido no edital.
4.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor através do sistema.
4.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
4.4 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
4.5 No caso de desconexão com a Pregoeirano decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
4.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem
eletrônica (no campo “mensagens”, próprio do site licitacoes-e ou outro meio eletrônico, divulgando data e hora da
reabertura da sessão.
4.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
4.8 Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos, findo o qual será
encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, a Pregoeirapoderá encaminhar
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor
preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
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4.9. O intervalo (R$) de diferença entre os lances deverá ser obedecido de acordo com planilha abaixo, tanto
em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

LOTES
01
02

O intervalo (R$) de diferença entre os lances
R$100,00
R$100,00

4.10 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeiraacerca da aceitação do lance de
menor valor.
4.11 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço
e valor estimado para a contratação.
4.12 Após o fechamento da etapa de lances, a Pregoeirapoderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor para que seja obtido
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.
5. DA PROPOSTA INICIAL – (MODELO NO ANEXO III)
5.1 A proposta de preços inicial deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do
Sistema Eletrônico, ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS ANEXOS RELACIONADOS NESSE ITEM,
conforme disposição do Anexo III, sob pena de desclassificação.
5.1.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante na proposta inicial importará na sua
desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
5.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, firmando no campo de informações adicionais da proposta declaração assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública
5.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4 Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos/serviços/materiais que não
correspondam às especificações contidas na planilha do ANEXO III deste Edital serão desconsideradas.
5.5 Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Preços unitários e totais, expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, além
das marcas relativas aos itens cotados (QUANDO APLICÁVEL), já inclusos todos os tributos, fretes, seguros
e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os
dois primeiros.
II

- No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre
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preços unitários e totais, os primeiros.
b) inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, transporte
e descarga, seguro e frete, tributos, adicionais legais, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos
comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão deste
pregão eletrônico;
d) Prazo de execução conforme disposto no Anexo I deste edital, sujeito a alterações, conforme a
necessidade da Administração.
e) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação (ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
f)
A Proposta de Preço será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, por Menor Preço
Global, expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação, os quais deverão estar discriminados Nas Planilhas
Orçamentárias anexas a proposta.
g) A proposta deverá vir acompanhada sob pena de desclassificação dos seguintes elementos:
g.1) Carta Proposta conforme anexo III do edital;
g,2) Orçamento Resumo;
g.3) Orçamento Sintético;
g.4) Orçamento Sintético com Valor de Mão de Obra, Equipamento e Material;
g.5) Composições de Custos Principais e Auxilares;
g.6) Curva ABC de Insumos;
g.7) Curva ABC de Serviços;
g.8) Cronograma Físico Financeiro;
g.9) Composição de BDI (Bonificações de Despesas Indiretas);
g.10) Composição de Encargos Sociais.
5.6. Deverão ser considerados ainda na proposta inicial:
a) Planilha contendo: marcas dos produtos (quando houver), preços unitários e totais expressos em moeda
corrente nacional em algarismos e por extenso, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer
outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os dois
primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre preços
unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e para-fiscais, obrigações
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do (s) lote (s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
d) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas;
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e) Declaração formal de que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame.
f) Declaração de aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a
serem adotados pelo contratante.
g) Declaração que a proposta não foi discutida no todo ou em parte com nenhum outro concorrente do
presente certame.
5.7. O licitante deverá apresentar juntamente com o cadastro da proposta como informação adicional as
declarações contidas nas alíneas ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘g’ do item 5.6 do edital.
5.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
5.9. Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração, e que sua correção não acarrete majoração no preço ofertado.
6. FORMULAÇÃO DE LANCES / JULGAMENTO
6.1. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o “disputa em sessão pública”, conforme os critérios definidos
no decreto federal nº 5.450/05.
6.2. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente
através do sistema eletrônico, sendo que os demais licitantes serão imediatamente informados do recebimento
da proposta e do seu respectivo valor.
6.3. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais
condições definidas neste Edital.
6.3.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, para cada lote (QUANDO APLICÁVEL), observando
o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
6.4. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado
em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
6.6. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.6.1. A etapa de lances da sessão pública será encerrada no mesmo dia mediante aviso pelo sistema, o qual
estipulará aleatoriamente determinado período de tempo, até 30 (trinta) minutos, para a proposição dos últimos
lances. Findo este período, é encerrada automaticamente a recepção de lances.
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6.7. A Pregoeiraanunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela
Pregoeiraacerca da aceitação do lance de menor valor.
6.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeiraexaminará a proposta ou o lance
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se
for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
6.9. A etapa de lances não permite registro de valores iguais, contudo no momento do registro da proposta
inicial, esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, caso não tenha ocorrido lances para
o item e se verifique a existência de propostas com valores iguais, o desempate será processado pelo próprio
sistema.
6.10. No momento seguinte, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação às
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.
6.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas –
ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais
bem classificada.
6.10.2. O sistema automaticamente avaliará se existem Microempresas - ME e/ou Empresas de Pequeno Porte
- EPP participando do item do pregão.
6.10.3. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até 5% (cinco
por cento) maior do que o da melhor empresa previamente classificada.
6.10.4. Constatada a ocorrência da hipótese descrita no subitem 6.10.3, a Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP melhor classificada na fase de lances poderá ofertar proposta de preço inferior.
6.10.5. O lance de desempate deve obrigatoriamente ser menor do que o lance ofertado pela empresa
previamente classificada.
6.10.6. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance de desempate. Se assim não o
fizer, então o sistema passará para a próxima Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da Lei Complementar n. 123/06.
6.10.7. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que oferecer um lance menor do que a
primeira empresa previamente classificada será a nova empresa classificada, sendo encerrada a fase do
desempate para o item, mesmo que ainda existam Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte –
EPP na mesma condição.
6.10.8. Decairá do direito de ofertar o lance a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP que
não realizar este procedimento dentro dos 5 (cinco) minutos.
6.11. O disposto no item 6.10 e seus respectivos subitens não serão aplicados quando a melhor oferta
classificada tiver sido apresentada por uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.
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6.12. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.
6.13. Após o fechamento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
6.13.1. Para fins de aceitação pelo Pregoeiro, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado
pela Prefeitura de Ubaitaba, inclusive no que tange aos valores unitários dos itens, e os
serviços/produtos/materiais ofertados deverão atender todas as condições do Edital e seus Anexos.
6.14. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
6.15. DA PROPOSTA VENCEDORA / PROPOSTA REFORMULADA – MODELO ANEXO III
6.15.1. No prazo de 02h (duas horas), após convocação da Pregoeira, a licitante melhor classificada deverá
encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance ou negociação, conforme Anexo III, por meio
exclusivo do sistema do licitações-e.
6.15.1.1. A proposta deve ser reformulada em papel timbrado, contendo as informações e dados da empresa,
devidamente assinada por seu representante legal, conforme especificações do Anexo III, e com observância
as seguintes disposições:
6.15.1.2. A proposta final deverá respeitar os limites de preços máximos estabelecidos para cada item contido
nas planilhas do Anexo III, sob pena de desclassificação.
6.15.2. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Preços unitários e totais, expressos em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, além das
marcas relativas aos itens cotados (QUANDO APLICÁVEL), já inclusos todos os tributos, fretes, seguros
e quaisquer outras despesas inerentes ao objeto licitado.
III – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os
dois primeiros.
IV - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre
preços unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, transporte
e descarga, seguro e frete, tributos, adicionais legais, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos
comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão deste
pregão eletrônico;
d) Prazo de execução conforme disposto no Anexo I deste edital, sujeito a alterações, conforme a
necessidade da Administração.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 045/2021 – Página 9 de 55
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

e) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação (ou do(s) lote(s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
f)
A Proposta de Preço será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, por Menor Preço
Global, expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação, os quais deverão estar discriminados Nas Planilhas
Orçamentárias anexas a proposta.
g) A proposta deverá vir acompanhada sob pena de desclassificação dos seguintes elementos:
g.1) Carta Proposta conforme anexo III do edital;
g,2) Orçamento Resumo;
g.3) Orçamento Sintético;
g.4) Orçamento Sintético com Valor de Mão de Obra, Equipamento e Material;
g.5) Composições de Custos Principais e Auxilares;
g.6) Curva ABC de Insumos;
g.7) Curva ABC de Serviços;
g.8) Cronograma Físico Financeiro;
g.9) Composição de BDI (Bonificações de Despesas Indiretas);
g.10) Composição de Encargos Sociais.
6.15.3. Deverão ser apresentados ainda na proposta final:
a) Planilha contendo: marcas dos produtos (quando houver), preços unitários e totais expressos em moeda
corrente nacional em algarismos e por extenso, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer
outras despesas inerentes ao objeto licitado.
I – Caso a proposta apresente mais de dois algarismos (centavos) serão considerados, tão somente, os dois
primeiros.
II - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão esses últimos e, entre preços
unitários e totais, os primeiros.
b) Inclusão de todas as despesas que influam no valor final, tais como: despesas com custo, fretes, seguros,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais (ICMS e outros), e para-fiscais, obrigações
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
c) Cotação de todos os itens que compõem o objeto da presente licitação, ou do (s) lote (s), sob pena de
desclassificação integral da proposta.
d) Declaração do licitante de que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas;
e) Declaração formal de que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame.
f) Declaração de aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a
serem adotados pelo contratante.
g) Indicação do banco, número da conta …. e agência............. do licitante vencedor, para fins de pagamento.
h) Qualificação completa................ do representante da empresa que assinará o futuro contrato.
i) Meios de contato da empresa: Telefone.............., celular............., e-mails...........;
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6.15.4. Poderão ser admitidos, pela Pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração, e que sua correção não acarrete majoração no preço ofertado.
6.15.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.
6.15.6. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos / serviços que não correspondam às
especificações contidas na planilha do ANEXO III deste Edital serão desconsideradas, ensejando na
desclassificação da proposta, com exceção daqueles que apresentarem qualidade superior, e atenda a
finalidade a que se destinam, mediante aprovação por setor técnico do Município.
6.16. SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
6.16.1. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita
identificação do objeto licitado.
6.16.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93.
6.16.3. A Pregoeira poderá solicitar composição de custos unitários para análise de exequibilidade da
proposta, desclassificando a proposta que não comprove a sua exequibilidade.
7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá formular, de
imediato, a respectiva Proposta de Preços (Anexo III) impressa, ajustada em conformidade com os lances
eventualmente formulados, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, recomposta em função
do valor vencedor na etapa de lances, encaminhando por email (pregoeira.ananda@gmail.com), no prazo
máximo de 2 (duas) horas após solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, sob pena de decair do direito
do licitante de ser declarado vencedor, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, em papel
timbrado, contendo as informações e dados da empresa, devidamente assinada por seu representante
legal, conforme especificações do Anexo III, e com observância as disposições constantes no item 5.5
e 6.15 do Edital. Os documentos relativos à habilitação também deverão ser apresentados juntamente com
a proposta reformulada devidamente numerados e rubricados pelo responsável legal da licitante e de
preferência, em ordem sequencial, conforme as seguintes disposições:
7.2. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
7.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
7.3.2. Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade
Social (INSS);
7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual sede do licitante;
7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
7.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
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7.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
7.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes do certame deverão declarar sua
condição conforme informações no presente edital.
7.4.1. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentarem restrição na comprovação de
regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventual Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa.
7.4.2. O prazo assegurado no subitem 7.4.1 terá como termo inicial o momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
7.4.2.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.4.1 implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no artigo 81, da Lei Federal no
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura da ata, ou revogar a licitação.
7.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis.
7.5.2. Documentos de identificação de todos os sócios, sócio administrador ou da diretoria em exercício,
conforme o tipo de sociedade empresarial.
7.5.3 Declaração formal de que a empresa e seus representantes não estão enquadrados em nenhuma das hipóteses
elencadas no item 2.2 deste edital.
7.5.4. Em obediência ao que determina a Lei Complementar n° 123/2006, as Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), terão preferência de contratação e deverão entregar declaração de enquadramento no regime
diferenciado, de acordo com o considerado no art. 3°.
7.5.5. A não entrega da Declaração do subitem anterior indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios da
LC 123/2006.
7.5.6.Somente serão aceitas declarações assinadas por representantes devidamente identificados e qualificados no
processo licitatório, sob pena de desclassificação. A empresa deverá apresentar certidão simplificada expedida pela
junta comercial do seu estado de origem emitida a no máximo 30 (trinta) dias da data de abertura das propostas.
7.5.7. A falsidade das declarações prestadas poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal,
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas neste edital, mediante
o devido processo legal e implicará, também, na inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite
da licitação.

7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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7.6.1. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
7.6.2. Certidão de Registro e Quitação da Empresa e dos Responsáveis Técnicos emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro do prazo de validade, ressalta-se que a referida certidão
deverá ser emitida pelo órgão fiscalizador do estado de origem da licitante, devendo o mesmo apresentar
visto do órgão fiscalizador (CREA) do estado da Bahia no momento da assinatura do contrato;
7.6.3. Indicação da Equipe Técnica, contendo no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (Um) Engenheiro ou
Técnico em Segurança do Trabalho;
7.6.4. Comprovação de Vínculo dos Profissionais Indicados na Equipe Técnica, através de: Contrato Social,
no caso de sócio, ou; Contrato de Prestação de Serviços com Firma Reconhecida em Cartório, no caso de
prestador de serviços; Certidão de registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto CREA ou CAU, dentro da
validade, em nome da empresa onde conste o nome do profissional.
7.6.5. Comprovação da capacidade técnico profissional da empresa licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de
obra ou serviço de características semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito publico ou privado
devidamente certificados pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo
Técnico – CAT, e que se refiram a contratos concluídos, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor
significativo são as seguintes:
Para o lote 01 – Quadra de Faisqueira
SERVIÇO
UNIDADE
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
M2
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA
M2

QUANT. MÍNIMA
25,00
240,00

Para o lote 02 – Quadra da Ruinha
SERVIÇO
UNIDADE
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
M2
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA
M2

QUANT. MÍNIMA
500,00
240,00

7.6.7. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
7.6.9. Declaração de que não possui nos quadros da empresa, de forma direta ou indireta, proprietário, sócios
ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação;
7.6.10. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme exigência da NR – 09, Lei 6.514/77
e Portaria do MTB n° 3.214/78, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por
Engenheiro de Segurança do Trabalho e certidão de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O
referido programa deverá conter assinatura/rubrica do profissional elaborador e do representante da empresa
em todas as vias;
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7.6.11. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme exigência da NR – 07, Lei
6.514/77 e Portaria do MTB n° 3.214/78. O referido programa deverá conter assinatura/rubrica do profissional
elaborador e do representante da empresa em todas as vias;
7.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:
7.7.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente
da sede do licitante.
7.7.2. Certidão Negativa de Insolvência, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor
judicial competente da sede do licitante.
7.7.2. No caso de sociedade civil não registrada na Junta Comercial, deverá ser apresentada Certidão
Negativa de Execução Patrimonial da sede ou domicílio da Licitante.
7.7.3. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
7.7.3.1. A comprovação de que trata o inciso acima, poderá ser feita através de cópias de referências do livro
diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde
constem o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na
Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante,
devidamente assinados pelo seu titular ou representante legal e pelo contador.
7.7.3.2. Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com
os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
7.7.3.3. As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso,
e devidamente registrado na Junta Comercial.
7.7.3.4. A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral –
ILG e Índice de Liquidez Corrente – ILC, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

≥ 1,00

ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante ≥ 1,00
Passivo Circulante
IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = Exigível total ≤ 1,00
Ativo total
7.7.3.5. As fórmulas em apreço deverão ser apresentadas em memorial de cálculos, devidamente assinadas
pelo representante da empresa e pelo contador.
7.8. CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
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7.8.1. Declaração do 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, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da constituição Federal de 1998.
7.9. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz
e todas as filiais.
7.10. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital e transcorrida a fase de análise da
documentação, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto
da licitação pela autoridade competente.
7.11. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em
razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
7.12. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste prazo
de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias da data de emissão.
7.13. Os documentos apresentados para habilitação são definitivos, não sendo admissível substituição ou
posterior inclusão de documentos, com exceção do disposto no subitem 7.4.1.
7.14. O licitante vencedor que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos ou apresentar
documento com prazo expirado, será julgado inabilitado.
7.15. Se o licitante desatender as exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital.
8. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS
8.1. Após o comunicado da Pregoeira, o licitante deverá encaminhar os ORIGINAIS OU CÓPIAS
AUTENTICADAS, VIA SEDEX ou outro meio que lhe for conveniente, no prazo máximo de 02 (dois) dias,
sob pena de decair do direito do licitante de ser contratado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
8.1.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.1.2. Também deverá ser enviada o original da proposta impressa assinada, com o último lance ofertado no
certame, conforme disposições do item 6.15, respeitados os limites de preços máximos estabelecidos para
cada item contido nas planilhas do Anexo III.
8.1.3. No prazo máximo de 02 (dois) dia úteis o licitante deverá comprovar a postagem dos documentos com
o ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da
sua postagem, para o e-mail pregoeira.ananda@gmail.com.
8.1.4. Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados da Pregoeira para o seguinte endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA-BAHIA
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro, UBAITABA-BAHIA-BA, CEP 45.545-000, em atenção da Sra. Ananda
Santos Smith
9. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
9.1. O valor máximo fixado para a presente licitação é sigiloso conforme estabelece § 1º do art, 15º do Decreto
10.024/2019.
9.1.1. Para fins de aceitação pela Pregoeira, a proposta final não poderá ultrapassar o valor estimado
pela Prefeitura de UBAITABA-BAHIA, inclusive no que tange aos valores unitários dos itens.
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da licitação, por meio do email indicado no preambulo deste edital.
10.1.1. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
10.1.2. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
10.2. Ao final da sessão pública, após declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra
decisões da Pregoeira deverá fazê-lo, manifestando sua intenção em campo próprio do sistema, com registro
da síntese das suas razões imediatamente em até 15(quinze) minutos, sendo-lhe facultado juntar memoriais
no prazo de 3 (três) dias, devendo anexar ao sistema do licitacoes-e (mesmo local de anexação da proposta
reformulada). Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo do recorrente.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e
a adjudicação ao vencedor do certame.
10.4. Os recursos contra decisões da Pregoeira referente à habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento
das propostas terão efeito suspensivo e deverão respeitar os ditames legais previstos no artigo 109, §2º, da
Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º, XVIII a XXI, da Lei Federal nº 10.520/02.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.6. Havendo recurso, a Pregoeira apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade máxima competente, o Prefeito Municipal, a decisão em grau final.
10.6.1. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na
imprensa oficial.
10.7. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, subscrito por
representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
10.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei
Federal n º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Anexo IV - Minuta) – NÃO APLICÁVEL
12.1.Terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata
de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico, para
que seja assinada e devolvida para o endereço indicado no item 8.1.4, no prazo de 01 (hum) dia, a contar da
data do envio do email.
12.3. Como condição para o fornecimento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de
habilitação, prestar as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de Ubaitaba, dentro dos prazos
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste Edital.
12.3.1. Para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter todas as condições
de habilitação, reapresentando todas as certidões de regularidade exigidas por ocasião da licitação.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Terá o adjudicatário o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
o contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja
assinada e devolvida para o endereço indicado no item 8.1.4, no prazo de 01 (hum) dia, a contar da data do
envio do email.
13.3. Para celebração do contrato o licitante deverá manter todas as condições de habilitação,
reapresentando todas as certidões de regularidade exigidas por ocasião da licitação.
13.4. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenham
servido de base à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
14. DO PAGAMENTO
14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar o
número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, a critério da Administração.
14.2. O pagamento devido pelo Município será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor requisitante.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das
dotações orçamentárias e elementos de despesa indicados na Minuta do Contrato.
16 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
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16.1.2. Para os efeitos do art. 88 da Lei nº 8.666/93, fica estabelecida a multa cominatória de 2% (dois por
cento) sob o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em caso de infringência de qualquer das
cláusulas contratuais celebradas, no presente instrumento e/ou da proposta apresentada;
16.1.3. Pelo não fornecimento do objeto licitado após assinatura do contrato, multa de 2% (dois por cento) do
valor do contrato, e nessa hipótese, poderá ainda o Município de UBAITABA-BAHIA revogar a licitação (ou
rescindir o contrato) ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o
fornecimento do objeto, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
16.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na entrega programada, incidente sobre o valor
da quantidade que deveria ser entregue. A partir do 16º décimo sexto dia de atraso será considerado como
inexecução parcial e a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia inexecução total do ajuste, incidindo sobre estas
as multas estabelecidas nos subitens a seguir:
16.2.1. Multa de 2% (dois por cento) por inexecução parcial do ajuste, calculada sobre o valor da parcela
inexecutada, inclusive por entregar o produto em desconformidade com o exigido no Edital e seus respectivos
anexos.
16.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o valor do contrato ou
Ordem de Fornecimento respectiva.
16.3. Se a infração cometida se caracterizar de má-fé ou causar prejuízos a aquisição efetuado pela Prefeitura
Municipal de Ubaitaba - BA, poderá esta impor àquela a pena de suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com o Poder Público ou propor à autoridade competente, a declaração de inidoneidade, pelo período
de até 02 (dois) anos.
16.4. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo descontadas
do respectivo pagamento, através da retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos valores
apurados.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da obrigação, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
17.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação.
17.3. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento
ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
17.4. Caso a Pregoeira solicite documentação complementar para fins de esclarecimento, deverá ser atendido
no prazo máximo de 01 (uma) hora, a contar do envio da mensagem no sistema.
17.5. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas
descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
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17.6. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os
termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
17.7. A autoridade competente, para determinar a contratação, poderá revogar a licitação em face de razões
de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.
17.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Ubaitaba - BA, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que
seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se eventuais litígios oriundos do presente Edital.
18. ANEXOS DESTE EDITAL:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento a Disposto Constitucional (Declaração de menor);
Anexo III – Modelo de Apresentação da Proposta + Planilhas Orçamentárias;
Anexo IV – Minuta do Contrato;
Anexo V – Modelo de Procuração;
Anexo VI – Modelo de Pleno Conhecimento;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Micro Empresa / Empresa de Pequeno Porte.
.
Ubaitaba - Bahia, 25 de novembro de 2021.
______________________________
Ananda Santos Smith
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
1.1- CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE
ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO
MUNICÍPIO DE UBAITABA(BA), CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.0-

JUSTIFICATIVA/FINALIDADE

Faz-se necessária a contratação de empresa para execução SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA
VISANDO A REFORMA DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE
UBAITABA(BA) conforme descrito nas planilhas descritivas anexas a este termo, tendo a vista a necessidade
de recuperar totalmente a estrutura danificada das quadras.
Os equipamentos contemplados por este termo são: Quadra vinculada ao Colégio Municipal de Faisqueira e
Quadra do Bairro Ruinha.
As quadras esportivas tem grande importância para a população dos bairros em que estão localizadas pois
são utilizadas pelas escolas localizadas nas proximidades para realização das aulas de educação física, bem
como para realização de palestras, cursos, confraternizações de datas importantes entre outros eventos pelas
unidades escolares que não possuem auditórios para comportar as atividades.
Devido a ação das chuvas, bem como ao longo tempo sem realização de manutenção, ambas as quadras
necessitam de reparos nos vestiários, alambrados, traves, arquibancadas, bem como faz-se necessário a
realização de outras revisões em outros ambientes, conforme está descrito na planilha orçamentária anexa a
este termo.
O presente termo de referência visa orientar a contratação em tela.
2.0-

FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA

2.1- Os serviços serão executados por demanda, de acordo com a solicitação do fiscal do contrato, que
designará os locais os serviços serão executados, conforme a necessidade da Secretaria requisitante durante
o período de vigência contratual que será de 12 (doze) meses.
2.1- Os preços contratuais estão referidos ao mês anterior ao de apresentação da proposta da
CONTRATADA. O valor do Contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base a
variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o
índice que legalmente vier a lhe substituir.
2.2- Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
3.0-

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1- Os serviços devem ser iniciados em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço
emitida pelo Fiscal do Contrato, salvo a inexistência de condições devido ao índice pluviométrico.
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4.0-

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1- As despesas referentes à realização dos serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

5.0-

SECRETARIA

PROJ/ATIV

ELEMENTO

FONTE

EDUCAÇÃO
ADM

2155
2103

3.3.90.39
3.3.90.39

01
00

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:
5.1. Executar os serviços observando as normas técnicas vigentes para cada tipo de serviço contratado,
conforme definido neste Termo de Referência, e ainda atendendo as condições e quantidades estipuladas;
5.2. Todas as despesas com execução dos serviços, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que
incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;
5.3. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do objeto contratado;
5.4. Responder pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo.
5.5. Permitir à contratante fiscalizar a entrega que estiver sendo executada, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos sustar, recusar,
mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com as
normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros;
5.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços fornecidos, nos termos da legislação vigente;
5.7. Atender prontamente qualquer exigência de fiscalização inerente ao objeto fornecido;
5.8. Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos bens fornecidos.
5.9. Manter os equipamentos em bom estado de uso para que os serviços não sejam paralisados por falhas
mecânicas.
5.10. Substituir no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas os equipamentos que apresentarem defeitos
ou falhas mecânicas.
5.11. Manter a área de trabalho isolada, proibindo o tráfego de pessoas nos locais onde os serviços estiverem
sendo executados.
5.12. Manter um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho no canteiro de obras para manter a
segurança dos trabalhadores.
6.0-

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante compromete-se a:
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6.1.
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da vencedora,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se ocorrer;
6.2.
Exercer a fiscalização e acompanhamento do objeto entregue por servidores especialmente
designados pela Administração, na forma prevista na Lei Federal 8.666/1993, sendo que a presença deste
servidor não eximirá a responsabilidade da Contratada;
6.3.
Aplicar multa, suspender o pagamento, caso a Contratada desobedeça a quaisquer das cláusulas
estabelecidas no Edital;
6.4.
Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas na execução do
objeto da presente aquisição;
6.5.
Comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua
parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos da Lei Federal nº 10.520.
7.0-

DO PAGAMENTO

7.1.
A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do serviço, o qual terá
o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das
obrigações contratuais.
7.1.1. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo
responsável em atestar o recebimento do bem ou serviço.
7.2.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura.

7.3.
O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente
por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.
7.4.
O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente
no que se refere às retenções tributárias.
7.5.
A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura,
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004,
Substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.
7.6.
A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação,
interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar,
que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação.
7.7.
O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal, mantidas as exigências contidas no
edital.

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 045/2021 – Página 22 de 55
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

7.8.
A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde
a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
7.9.
Em caso de inadimplência de pagamento por parte da administração, os valores serão atualizados
monetariamente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios
adotados para a atualização de obrigações tributárias.
7.10. A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e
consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório
e a modalidade, número da Nota de Empenho, à fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto e
posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
7.11. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
7.12. Deverá ser apresentado junto ao processo de pagamento:
a) Boletim de Medição com assinatura do Fiscal do Contrato e do Responsável pela empresa;
b) Relatório Fotográfico;
c) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto a Receita Federal do Brasil;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto a Secretaria da Fazenda do Estado da sede da empresa;
e) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto a Secretaria da Fazenda Municipal da sede da empresa;
f) Certidão de Regularidade junto à Caixa Econômica Federal (CRF);
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
8.0-

DAS PENALIDADES

8.1.
O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não celebrar o contrato, não mantiver
a proposta, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar documentação exigida no certame ou
apresentar documentação falsa, falhar ou fraudar na execução do contrato, cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o município de
UBAITABA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2.
As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
8.3.

As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia.

8.4.
Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado da infração e da
penalidade correspondente, para, no prazo de 5 (cinco) cinco dias úteis, apresentar defesa.
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8.4.1. Recebida a defesa, a Autoridade Competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.
8.5.
A inexecução total ou parcial da prestação dos serviços, assim como a execução irregular, ou com
atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a defesa prévia, à aplicação das seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Multa;

III.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
8.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente
dentro do prazo estabelecido pela contratante ensejará a multa correspondente a 10% (dez por cento) do
valor a ele adjudicado.
8.7.
A inexecução total do ajuste ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o
valor adjudicado ao licitante.
8.8.
O atraso na execução do serviço ensejará a aplicação de multa de 1% (um por cento) por dia de
atraso, calculada sobre o valor da parcela inadimplente.
8.9.

Atraso superior a 15 (quinze) dias será considerado inexecução total do ajuste.

8.10.

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

9.0-

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1.
A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.
10.0-

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

10.1- O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde
que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.
11.0-

DO QUANTITATIVO

11.1- O Quantitativo previsto a execução segue em planilha:

Item
1
1.1
1.2
1.3
2

LOTE 01 – REFORMA DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL DE FAISQUEIRA –
Orçamento Sintético
Descrição
Und
Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO
ALVENARIAS

m²

45

UN
UN

1
1
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2.1

3
3.1

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I”
6’’ X 3 3/8’’
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
PISO
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E
POLIMENTO MECANIZADO
PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO
ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA
PINTURA
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS
C/MASSA ACRÍLICA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
Revisão de ponto de água tipo 1
Revisão de ponto de água tipo 3
Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01
Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m²

18

UN

2

m²

50

KG

1200

M

78

m²

480

m²

35

m²

380

m²

380

m²
m²

483,4
320

M

500

un
un
un
un

5
5
10
10

UN

1

UN

3

UN

10

UN

5

M

635,8
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8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10
10.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K
TECNOLOGIA SANSUNG
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LOUÇAS E METAIS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA PARA PIA SMALL CROMADA FORUSI
CROMADA
Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/
registro de pressão de pvc
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio
6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SERVIÇOS DIVERSOS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M

359

UN

12

UN

18

UN

16

UN

12

UN

5

UN

4

UN

4

un

6

UN

6

und

1

M

50

m²

71

LOTE 01 – REFORMA DA QUADRA DA RUINHA
Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

3
3.1

Descrição
SERVIÇOS PRELIMINARES
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE
2X
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO
ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,

Und

Quant.

m²

45

UN
UN

1
1

m²

18

UN

2
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4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1

8.2
8.3
8.4

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS,
VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM,
NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA
E A PINTURA DE ACABAMENTO
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017
CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES
C/FORMAS E ARMACOES
CONCRETO 1:2:3 18MPa +254 L/agua-PILARES/SAPATASFORMAS/ACO
PISO
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E
POLIMENTO MECANIZADO
PINTURA
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS
C/MASSA ACRÍLICA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
Revisão de ponto de água tipo 1
Revisão de ponto de água tipo 3
Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01
Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

m²

1012,68

M

78

m²

1012,68

m³

4,2

m³

4,2

m³

3,75

m²

480

m²

380

m²

380

m²
m²

483,4
320

M

500

un
un
un
un

5
5
10
10

UN

1

UN

3

UN

10

UN

5
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8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10
10.1

10.2
10.3
10.4
10.5

12.0-

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K
TECNOLOGIA SANSUNG
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LOUÇAS E METAIS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA PARA PIA SMALL CROMADA FORUSI
CROMADA
Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/
registro de pressão de pvc
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio
6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SERVIÇOS DIVERSOS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com
requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo
1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes
Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador
e catraca
Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de
altura

M

635,8

M

359

UN

12

UN

18

UN

16

UN

12

UN

6

UN

4

UN

4

un

6

UN

6

und

1

M

50

m²

125,3

par

1

par

1

par

1

un

1

MODO DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados conforme especificações contidas nas planihas e nas composições de
custos.
Todo serviço que apresente má qualidade, executado de forma irregular, deverá ser devidamente refeito ou
adequado pelo fornecedor. Quando o serviço executado for considerado de qualidade ruim e desta forma não
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atenda as necessidades de desempenho e qualidade esperados e desejados pela Administração Municipal,
após solicitado não for refeito, ou a equipe de execução não possuir experiência, acarretando num serviço
lento e irregular ou qualidade ruim, poderá a Administração exigir e substituição de toda a equipe que
permanecer inconsistente.
CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13. FONTE DOS PREÇOS
Para obtenção dos preços bases foram utilizados os valores unitários oriundos das tabelas oficiais, SINAPI 09/2021 – Bahia; SBC - 10/2021 – Bahia; SICRO3 - 04/2021 – Bahia; SICRO2 - 11/2016 – Bahia; ORSE 08/2021 – Sergipe; SEDOP - 09/2021 – Pará; SEINFRA - 027 – Ceará; SETOP - 07/2021 - Minas Gerais;
IOPES - 08/2021 - Espírito Santo; SIURB - 01/2021 - São Paulo; SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo;
SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais; CPOS - 08/2021 - São Paulo; FDE - 07/2021 - São Paulo; AGESUL 06/2021 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 07/2021 – Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 – Goiás;
CAEMA - 12/2019 – Maranhão; EMBASA - 06/2017 – Bahia; CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte
14. BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) UTILZADO
O percentual de BDI utilizado foi de 26,14%, conforme composição estipulada pelo Acórdão 2.622/2013.
15. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Conforme quantidades e condições expressas na planilha orçamentária.
a. NORMAS
São partes integrantes deste caderno de especificações, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), bem como as normas do DNIT, que tenham relação com os serviços objeto do
contrato.
b. MÃO DE OBRA
Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os
serviços que lhes forem atribuídos.
16.0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os serviços deverão ser prestados de acordo com as atribuições contidas no item 4.0 deste memorial
descritivo.
17.

DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

17.1. Deverá ser exigido para fins de contratação toda documentação prevista na lei 8.666/93.
17.2 Entretanto no que concerne a proposta de Preços deverá ser exigido que os licitantes apresentem junto
a proposta:
a) Carta Proposta conforme anexo III do edital;
b) Orçamento Resumo;
c) Orçamento Sintético;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Orçamento Sintético com Valor de Mão de Obra, Equipamento e Material;
Composições de Custos Principais e Auxilares;
Curva ABC de Insumos;
Curva ABC de Serviços;
Cronograma Físico Financeiro;
Composição de BDI (Bonificações de Despesas Indiretas);
Composição de Encargos Sociais.

17.3. No que concerne a Qualificação Técnica deverá ser acrescentado exigência de:
17.3.1. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
17.3.2. Certidão de Registro e Quitação da Empresa e dos Responsáveis Técnicos emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro do prazo de validade, ressalta-se que a referida certidão
deverá ser emitida pelo órgão fiscalizador do estado de origem da licitante, devendo o mesmo apresentar
visto do órgão fiscalizador (CREA) do estado da Bahia no momento da assinatura do contrato;
17.3.3. Indicação da Equipe Técnica, contendo no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (Um) Engenheiro ou
Técnico em Segurança do Trabalho.
17.3.4. Comprovação de Vínculo dos Profissionais Indicados na Equipe Técnica, através de: Contrato Social,
no caso de sócio, ou; Contrato de Prestação de Serviços com Firma Reconhecida em Cartório, no caso de
prestador de serviços; Certidão de registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto CREA ou CAU, dentro da
validade, em nome da empresa onde conste o nome do profissional.
17.3.5. Comprovação da capacidade técnico profissional da empresa licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de
obra ou serviço de características semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito publico ou privado
devidamente certificados pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo
Técnico – CAT, e que se refiram a contratos concluídos, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor
significativo são as seguintes:
Para o lote 01
SERVIÇO
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA

UNIDADE
M2
M2

QUANT. MÍNIMA
25,00
240,00

UNIDADE
M2
M2

QUANT. MÍNIMA
500,00
240,00

Para o lote 02
SERVIÇO
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA

17.3.7. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
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17.3.9. Declaração de que não possui nos quadros da empresa, de forma direta ou indireta, proprietário,
sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação;
17.3.10. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme exigência da NR – 09, Lei 6.514/77
e Portaria do MTB n° 3.214/78, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por
Engenheiro de Segurança do Trabalho e certidão de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O
referido programa deverá conter assinatura/rubrica do profissional elaborador e do representante da empresa
em todas as vias;
17.3.11. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme exigência da NR – 07,
Lei 6.514/77 e Portaria do MTB n° 3.214/78. O referido programa deverá conter assinatura/rubrica do
profissional elaborador e do representante da empresa em todas as vias;
Ubaiitaba(BA) 20 de novembro de 2021

Jaiton Santos Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Decreto nº 05/2021
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ANEXO II
Local e Data

À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de ...............

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF

(Nome da Empresa...............) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com
sua sede à Rua........................... (endereço completo), Declara, para os fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO III
MODELO PADRÃO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227/2021
Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa
ao presente PREGÃO ELETRÔNICO, cujo o valor total do Lote .......... é de .................... (por extenso) de
acordo com as especificações relacionadas na planilha anexa.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
PREGÃO ELETRÔNICO, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do
Contrato anexa ao Edital.
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal
de UBAITABA-BAHIA, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização
dos trabalhos.
5) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros),
comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre
o objeto desta licitação.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.
7) Que está desimpedida de licitar e/ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
8) Que a empresa encontra-se habilitada para participar do certame e efetuar contratação nos termos da
legislação pertinente.
9) Declaramos aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a
serem adotados pelo contratante.
________________________________
(Assinatura do Representante Legal)
Nome e Identidade do Representante Legal
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III
LOTE 01 – REFORMA DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL DE FAISQUEIRA

Item

Código Banco

Descrição

Orçamento Sintético
Und

Quant.

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

m²

45

1.2

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE
2X
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA

UN

1

1.3

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO

UN

1

2

ALVENARIAS

2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m²

18

3

ESQUADRIAS

3.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
COBERTURA

UN

2

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

m²

50

4
4.1

Valor Unit

Valor Unit com
BDI

Total

Peso (%)
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4.2

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL
”I” 6’’ X 3 3/8’’

4.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5

PISO

5.1

KG

1200

M

78

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m²

480

5.2

PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO
ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA

m²

35

6

PINTURA

6.1

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS
C/MASSA ACRÍLICA

m²

380

6.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

380

6.3

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO

m²

483,4

6.4

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA

m²

320

6.5

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M

500

7

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

7.1

Revisão de ponto de água tipo 1

un

5

7.2

Revisão de ponto de água tipo 3

un

5

7.3

Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01

un

10

7.4

Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01

un

10
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8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8.2
8.3
8.4
8.5

UN

1

UN

3

UN

10

UN

5

M

635,8

8.6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

359

8.7

LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K
TECNOLOGIA SANSUNG

UN

12

8.8

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

18

8.9

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

16

8.10

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

12

9

LOUÇAS E METAIS

9.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

5
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9.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

4

9.3

TORNEIRA PARA PIA SMALL CROMADA FORUSI
CROMADA

UN

4

9.4

Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/
registro de pressão de pvc

un

6

9.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

6

9.6

Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de
apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia

und

1

9.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

50

10

SERVIÇOS DIVERSOS

10.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m²

71

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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LOTE 02 – REFORMA DA QUADRA DA RUINHA
Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

3
3.1

4
4.1
4.2
4.3

Código Banco

Descrição

Orçamento Sintético
Und
Quant.

SERVIÇOS PRELIMINARES
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO
ALVENARIAS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =
0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

m²

45

UN
UN

1
1

m²

18

UN

2

m²

1012,68

M

78

m²

1012,68

Valor Unit

Valor Unit com
BDI

Total

Peso (%)
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4.4
4.5
4.6
5
5.1

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1

8.2
8.3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS
FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES
CONCRETO 1:2:3 18MPa +254 L/aguaPILARES/SAPATAS-FORMAS/ACO
PISO
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO
PINTURA
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2
DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE
PISO
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,
SOBRE SUPERFICIE METALICA
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
Revisão de ponto de água tipo 1
Revisão de ponto de água tipo 3
Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01
Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m³

4,2

m³

4,2

m³

3,75

m²

480

m²

380

m²

380

m²

483,4

m²

320

M

500

un
un
un
un

5
5
10
10

UN

1

UN

3

UN

10
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8.4
8.5

8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD
6500K TECNOLOGIA SANSUNG
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LOUÇAS E METAIS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
TORNEIRA PARA PIA SMALL CROMADA FORUSI
CROMADA
Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou
similar), c/ registro de pressão de pvc
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça
de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SERVIÇOS DIVERSOS

UN

5

M

635,8

M

359

UN

12

UN

18

UN

16

UN

12

UN

6

UN

4

UN

4

un

6

UN

6

und

1

M

50
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10.1

10.2
10.3
10.4
10.5

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3",
com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto
p/futsal)
Tabela para basquete oficial em laminado naval,
medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes
Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3",
c/esticador e catraca
Rede para volei profissional, em nylon e com medidor
de altura

m²

125,3

par

1

par

1

par

1

un

1
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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Cronograma Físico e Financeiro – lote 01
Total Por Etapa

Item

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

2

ALVENARIAS

100,00%

3

ESQUADRIAS

100,00%

4

COBERTURA

100,00%

5

PISO

100,00%

6

PINTURA

100,00%

7

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

100,00%

20,00%

8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

100,00%

20,00%

9

LOUÇAS E METAIS

100,00%

10

SERVIÇOS DIVERSOS

100,00%

Porcentagem

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

50,00%

50,00%

120 DIAS

100,00%

50,00%
25,00%

50,00%

25,00%

35,00%

65,00%

50,00%

35,00%

65,00%

20,00%

50,00%

10,00%

20,00%

50,00%

10,00%
100,00%

70,00%

30,00%

8,81%

20,44%

43,82%

26,93%

8,81%

29,25%

73,07%

100,0%

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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LOTE 02 - Cronograma Físico e Financeiro
Total Por Etapa
30 DIAS

Item

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

100,00%

2

ALVENARIAS

100,00%

100,00%

3

ESQUADRIAS

100,00%

4

COBERTURA

100,00%

5

PISO

100,00%

75,00%

25,00%

6

PINTURA

100,00%

70,00%

30,00%

7

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

100,00%

50,00%

50,00%

8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

100,00%

50,00%

50,00%

9

LOUÇAS E METAIS

100,00%

10

SERVIÇOS DIVERSOS

100,00%
Porcentagem

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

100,00%
25,00%

25,00%

50,00%

100,00%
80,00%

20,00%

18,17%

18,57%

54,86%

8,4%

18,17%

36,74%

91,6%

100,0%

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BAHIA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
16.137.309/0001-68, com sede na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro, Cidade de UBAITABA, Estado da Bahia, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Asclepíades de Almeida Queiroz, doravante denominado CONTRATANTE e do
outro lado a empresa, xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP
xxxx inscrita do CNPJ/MF, sob o nº xxxxxxxxxxxx, aqui representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, >>>>>>>>>,
inscrito no CPF sob o nº >>>>>>>>>>>>>>>, RG nº >>>>>>>>>>, residente e domiciliado à >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CEP >>>>>>>>>>>>>>>>>> aqui denominado CONTRATADA, , resolvem firmar o presente contrato, sob o regime de
execução indireta por PREÇO POR ITEM, nos termos do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021,
observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019 e suas alterações, Decreto Municipal nº 227/2021 e com fundamento nas disposições
e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, na forma e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS
NO MUNICÍPIO DE UBAITABA(BA), CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme
especificações e quantitativos indicados no Processo Administrativo nº 227/2021 e nos anexos do edital PE045/2021
e na proposta vencedora.
1.1.1. Constitui parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o processo Administrativo,
o Termo de Referência e seus anexos, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
1.2. Ficam também fazendo parte deste CONTRATO, as normas vigentes, as instruções, a Ordem de Fornecimento e,
mediante aditamento, qualquer modificação que venha ser necessária durante sua vigência.
1.3. A execução do presente contrato será realizada de forma parcelada.
CLÁUSULA SEGUNDA – Responsabilidade das Partes:
2.1. A Contratante obriga-se a:
a) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da vencedora, informações
adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se ocorrer;
b) Exercer a fiscalização e acompanhamento do objeto entregue por servidores especialmente designados pela
Administração, na forma prevista na Lei Federal 8.666/1993, sendo que a presença deste servidor não eximirá a
responsabilidade da Contratada;
c) Aplicar multa, suspender o pagamento, caso a Contratada desobedeça a quaisquer das cláusulas estabelecidas no
Edital;
d) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas na execução do objeto da
presente aquisição;
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e) Comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua parte, sob pena
de aplicação de sanções nos termos da Lei Federal nº 8666/93;
d) Efetuar os pagamentos em no máximo 30 (trinta) dias após a emissão das faturas.
2.2. Além das condições dispostas no Termo de Referência (Anexo I do edital) Obriga-se a CONTRATADA:
a) Efetuar a prestação dos serviços descritos no objeto deste termo de referência, no prazo e locais indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente do objeto;
b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
c) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
d) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, exceto nas
condições autorizadas nos termos contratuais e pela CONTRATANTE;
f) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;
g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato;
h) Na execução do serviço será obrigatória a adoção de todas as mediadas de segurança, em consonância com o Ministério
do Trabalho/Corpo de Bombeiros, legislação e normas vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho.
i) A empresa deverá fornecer todo EPI necessário para seus funcionários de acordo com as atividades realizadas,
seguindo a NR06.
j) Seguir rigorosamente as indicações e orientações contidas no Termo de Referência.
2.4. Obrigações comerciais, tributárias e outras:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos nas legislações decorrentes do
fornecimento do combustível, obrigando-se a saldá-los na época própria;
b) A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere ao PMU a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Empresa Vencedora
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;
c) Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho
de alguma atividade pertinente ao fornecimento do combustível ou em conexão ou contingência, na forma como
a expressão.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor
3.1. O valor do presente contrato será de R$ .........., conforme definido na proposta apresentada;
3.2. Nos preços já estão inclusos todos os custos necessários à execução do serviço/fornecimento do presente contrato,
bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento
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de pessoal, transporte, garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.
CLÁUSULA QUARTA – Do Pagamento

4.1. Serão realizados por medição quinzenal, conforme as unidades descritas na planilha básica, através do
departamento responsável, onde o mesmo indicará o quantitativo realizado por quinzena.
4.2. O pagamento será efetivado mediante a comprovação da execução dos serviços, por meio da
apresentação da nota fiscal e relatório ou planilha com a especificação do serviço prestado de forma idêntica
ao estabelecido no contrato, devidamente atestada pela fiscalização da Contratante satisfação do objeto
licitado;
4.3. Também deverá conter na nota fiscal a data de emissão, mês de referência, valor e outros dados
necessários à perfeita compreensão do documento de cobrança, devendo estar anexo o relatório mensal de
atividades demonstrando efetivação de serviços especializados, no mês de referência;
4.3.1. A Nota Fiscal deverá ser estar acompanhadas de:
a. Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
b. Certificados de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
d. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante;
e. Relatório fotografico;
f) Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
f.1) A falta de atestação pela PMPS, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das
notas fiscais emitidas pelo licitante vencedor.
f.2) Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente solicitados e
fornecidos, avendos descontos se necessário coforme método de avaliação de qualidade dos serviços
descritos no item 11 do termo de referência.
4.4. Os valores deverão ser pagos a CONTRATADA através de crédito na Conta Corrente......, da Agência
.......... Banco........., cidade de......
4.5. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4320/64.
4.6. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:
a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a contratante;
b) Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no contrato;
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4.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que
lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
4.8. Fica assegurado ao contratado, na forma do art. 65, II, alínea “d” da Lei 8666/93 e alterações posteriores,
estabelecer o equilíbrio financeiro do contrato, desde que devidamente comprovado.
4.9. Obriga-se a Contratada, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93 e alterações posteriores, manter-se durante a
execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
5.1. Será permitida a subcontratação apenas no que diz respeito mão de obra especializada, “administração local e
estrutura de apoio” no quantitativo de 100% (cem por cento), desde que autorizado através de termo do fiscal do contrato.
5.2. A subcontratação dependerá de autorização prévia da CONTRATANTE.

5.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CLÁUSULA SEXTA – Do Prazo de Vigência

6.1. A contratada terá 15 (quinze) dias úteis a partir da emissão da ordem de serviços para iniciar os serviços
contratados.
6.2. O prazo para execução dos serviços serão de 04 (quatro) meses.
6.3. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.
6.4. Havendo interesse da Municipalidade, o contrato decorrente desta Licitação poderá ter o seu prazo
prorrogado, por meio de aditivo contratual, sempre se observando o prazo estabelecido no art. 57, Inciso II da
Lei 8666/93 e alterações posteriores.
6.5. As alterações contratuais atenderão ao interesse público, obedecidas as normas gerais previstas na Lei
Federal 8.666/93, incorporando as alterações posteriores.
6.6. Com base no artigo 57 da Lei 8.666/93 o presente contrato poderá ser prorrogado sucessivas vezes
obedecendo o limite de 60 (sessenta) meses.
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6.7. As alterações contratuais atenderão ao interesse público, obedecidas as normas gerais previstas na Lei
Federal 8.666/93, incorporando as alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Dotação Orçamentária
7.1. As despesas decorrentes desta futura contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da
contratante, previsto para o exercício financeiro de 2021, de acordo com a Dotação Orçamentária abaixo indicada e
dos créditos que forem previstos no Orçamento Municipal para os exercícios seguintes, nos termos do plano
plurianual e das diretrizes orçamentárias que forem consignadas para tal fim:
SECRETARIA

PROJ/ATIV

ELEMENTO

FONTE

EDUCAÇÃO
ADM

2155
2103

3.3.90.39
3.3.90.39

01
00

CLÁUSULA OITAVA – Do Recebimento do Objeto
8.1. Caberá, à Prefeitura Municipal de UBAITABA-BAHIA, a cada entrega dos serviços, certificar-se que a nota fiscal
do entregue esteja atestada, datada, na forma e condições estabelecidas em edital, sob pena de responsabilidade
funcional.
8.2. Fica facultado à Prefeitura Municipal de UBAITABA-BAHIA proceder à análise oficial do serviço concluído, de
acordo com as exigências do presente Edital, quando entender necessário e conveniente.
CLÁUSULA NONA – Da Fiscalização
9.1. A execução do Contrato será acompanhada por servidor previamente designado pela Administração, nos termos do
Art. 67 da Lei nº 8.666/93, que verificará o cumprimento das especificações técnicas, dando ênfase aos aspectos de
qualidade e presteza no atendimento, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou
não atenderem ao desejado ou especificado.
9.2. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto ao
perfeito fornecimento dos produtos contratados.
9.3. As ordens de FORNECIMENTO e toda a correspondência referente ao contrato, exceto as de rotina, serão feitas
por ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro de carga,
o mesmo será enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunicação para todos os efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA – Das Penalidades
10.1.Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
UBAITABA-BAHIA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral
do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a
CONTRATADA que:
10.1.1. Apresentar documentação falsa;
10.1.2. Fraudar a execução do contrato;
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 045/2021 – Página 48 de 55
Rua Rafael Oliveira, n 01º. Centro, Ubaitaba/BA, CEP. 45. 545-000
Prefeitura Municipal de Ubaitaba/BA, CNPJ. 16.137.309/0001-68

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.4. Cometer fraude fiscal; ou
10.1.5. Fizer declaração falsa.
10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
juntamente com as multas definidas nos itens “10.4” a “10.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes
penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de UBAITABA-BAHIA, por prazo não superior a dois anos;
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
10.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de UBAITABA-BAHIA, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo
de até cinco anos;
10.3. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa
justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução
contratual;
10.4. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato;
10.5. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem causa
justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no
contrato;
10.6. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com
multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento);
10.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) dias do
término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela CONTRATADA,
mas não em sua totalidade;
10.8. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato;
10.9. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de inexecução
total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica;
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10.10. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer das
situações previstas na tabela 2 do item 10.11 a seguir:
10.11. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1
GRAU DA INFRAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA (%)
DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

1
2
3

1%
2%
3%
TABELA 2

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

INCIDÊNCIA

1

Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços/fornecimentos.

1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2
4
5
6

Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou substituição de material
licitado por outro de qualidade inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os riscos de ocorrência
de danos físicos, lesões corporais ou consequências letais.

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
7

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas
atribuições.

2

8

Manter a documentação de habilitação atualizada.

2

9
10
11
12
13
14
15

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus
empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na
Cláusula Décima – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar
as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação
exigida por força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de
impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela,
após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

Por empregado e por
dia
Por item e por
ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência
Por ocorrência e por
dia
Por ocorrência e por
dia de atraso

2
2
2
2
3

Por ocorrência e por
dia de atraso
Por empregado e por
ocorrência
Por item e por
ocorrência

10.12. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
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10.13. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação oficial;
10.14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
10.15. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO – Da Rescisão
11.1. A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito de qualquer
reclamação ou indenização, nos casos previstos no Art. 88 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações e nos
seguintes casos:
I.
II.
III.
IV.

Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
Atraso injustificado na entrega dos produtos;
Paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
Cessão total ou parcial do seu objeto sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a
associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
V. Desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE designado para
acompanhar e fiscalizar a sua prestação, assim como as de seus superiores;
VI. Cometimento reiterado de faltas na sua prestação, anotadas em registro próprio, desde que atingido o limite
estabelecido no contrato para a soma dos valores das multas aplicadas;
VII. Decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da
finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, prejudique a prestação do serviço;
§ 1o. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração

12.1. Este contrato poderá ser alterado mediante assentimento das partes através de Termos Aditivos,
objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ou em decorrência de fatores
supervenientes que possam torná-lo inexequível.
12.2. A contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado;
12.3. Eventual reequilíbrio econômico-financeiro, para restabelecer relação que as partes pactuaram
inicialmente sobre os encargos do contratado e a retribuição da Administração, poderá ser solicitado pela
contratada, observando o previsto no art. 65, inciso II, d e §5º, da Lei nº 8.666/93;
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12.4. São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º
da lei 8.666/93.
12.5. O reajuste dos preços deve-se observar os seguintes quesitos;
a)

Os preços contratuais estão referidos ao mês anterior ao de apresentação da proposta da
CONTRATADA. O valor do Contrato poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por
base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de
acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

b)

Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

c)

Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo,
ocorrerá a preclusão do direito.

d)

Será permitida a repactuação do contrato visando à adequação aos novos preços de mercado, desde
que seja observado o interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de UBAITABA-BAHIA, BA para dirimir as questões decorrentes deste Contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.
Ubaitaba, BA, ......................... de ......
_________________________________
MUNICÍPIO DE UBAITABA
________________________________
CONTRATADA
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ANEXO V
(MODELO)

Papel Timbrado da empresa
PROCURAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2021

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito a empresa (Nome da
Empresa..............., ), com sede à Rua........................(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº ........................., representada, neste ato por seu sócio gerente, Sr..................., brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o
Sr................................., brasileiro, (estado civil), ....(profissão...), portador da cédula de identidade nº
...................... e do CPF nº ........................., a quem são conferidos poderes para representar a empresa
outorgante no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de UBAITABABAHIA, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais,
negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

____________________________________
Assinatura do responsável pela outorga
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ANEXO VI
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº ecidade), neste ato representada
por seu representante legal ___________ (nome dorepresentante), ____________________ (nacionalidade),
____________ (estadocivil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente e domiciliado
na_____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que recebeu os documentos e de
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

_____________- ____ , ____ de ______ de _____

________________________________
Representante da empresa
Cédula de Identidade nº: _____
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ANEXO VII
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), neste ato
representada por seu representante legal ___________ (nome do representante), ____________________
(nacionalidade), ____________ (estado civil), RG nº _______________ e CPF nº ____________, residente
e domiciliado na _____________ (rua; nº e cidade), declara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que a
empresa acima citada classifica-se como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, perante
a _____________ (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado).

_____________- ____ , ____ de ______ de _____

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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