EDITAL E ANEXOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
Objeto: contratação de empresa especializada na execução dos
serviços de Retirada e Instalação de Reservatório (caixa d’água
30.000 litros), com fornecimento de materiais, equipamentos, mão
de obra e transporte, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA,
atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de Educação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
OBJETO: contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Retirada e
Instalação de Reservatório (caixa d’água 30.000 litros), com fornecimento de materiais,
equipamentos, mão de obra e transporte, no Município de Luís Eduardo
Magalhães/BA, atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de Educação, de acordo
com as especificações constantes no Termo de Referência ANEXO - X, deste edital.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PROPOSTAS E
HABILITAÇÃO - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES
TIPO: Menor preço por lote
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário
DATA DA SESSÃO: 28 de outubro de 2021
HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília).
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA,
situada na Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.
INFORMAÇÕES: licitacao@pmlem.ba.gov.br (77) 3628-9800
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
1.1. Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;
1.2. Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação
denominado pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
Decreto Municipal nº 971/2006
1.3. Decreto Federal nº 3.555/2000;
1.4. Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e
Empresa de Pequeno porte.
1.5. Lei Complementar nº 147/2014 e 155/2016
1 - PREÂMBULO
1.1 A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes - BA, através do seu Pregoeiro,
torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela
Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, a ser realizada em sessão pública, conforme
local, data e horário e locais supracitados.
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1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização
da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local
e hora, conforme publicações a serem realizadas no Diário Oficial do Município.
2 - OBJETO
2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na execução
dos serviços de Retirada e Instalação de Reservatório (caixa d’água 30.000 litros), com
fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e transporte, no Município de
Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de
Educação, conforme quantitativos e especificações indicados no Anexo X deste edital.
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após o
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta,
após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as
especificações ajustadas.
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao
processo de pagamento.
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da programação financeira
constada no Termo de Referência /Minuta do Contrato
4 – CREDENCIAMENTO
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta
sessão pública.
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e
somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório,
respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado.
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
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4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com
a cópia autenticada do Contrato Social ou equivalente da empresa.
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original para
autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais
empresas.
4.5. O representante legal que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará
impedido de apresentar lances, não poderá se manifestar durante a Sessão e ficará
impossibilitado de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente
será aproveitada a sua proposta escrita (exceto quando da ausência da declaração citada
no item 4.7, deste Edital).
4.6. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no
Anexo I (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua
Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente.
4.7. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO
do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constantes do Edital, conforme Anexo II (Modelo de Declaração de Atendimento às
Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII,
da Lei Federal nº 10.520/02.
4.7.1 no caso da ausência da Declaração acima citada, a mesma poderá ser
elaborada de próprio punho na sessão pública, pelo representante
devidamente credenciado pela licitante.
4.8. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno
porte não constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o
credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar n.º 123/06 e alterações, a comprovação de tal enquadramento,
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Certidão Simplificada emitida pela junta comercial da Sede do licitante.
b) Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo anexo).
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4.9. Todos os documentos referentes ao credenciamento, deverão ser apresentados fora
dos envelopes nº 01 e 02.
4.9.1. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação
de retardatários, salvo na condição de ouvintes.

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que tenham ramo de
atividade compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital.
5.2. Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e
empresa de pequeno porte, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações posteriores.
5.3. Não poderão participar da presente licitação:
5.3.1. Pessoas físicas;
5.3.2. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio;
5.3.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
5.3.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
5.3.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o
ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo
Órgão que o praticou.
5.3.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados
ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações
assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
5.3.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
5.3.8. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
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5.4. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias
úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.
5.4.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO
devidamente ordenada e numerada serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos
e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
Pregão Presencial: 079/2021
Objeto: contratação de empresa especializada na execução
dos serviços de Retirada e Instalação de Reservatório (caixa
d’água 30.000 litros), com fornecimento de materiais,
equipamentos, mão de obra e transporte, no Município de
Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação de
Secretaria Municipal de Educação.
Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
- ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
6.2. A colocação de elemento (s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da
Documentação acarretará a inabilitação do licitante.
6.3. Não serão reconhecidas as Documentações e Propostas via fax ou e-mail. As
Documentações e Propostas enviada via postal serão reconhecidas desde que recebidas
no Setor de Licitações até o horário de início da sessão de abertura.
6.4. Serão aceitas propostas encaminhadas via postal, protocoladas junto ao setor de
licitação, até o horário previsto para a abertura do certame.
7 - PROPOSTAS COMERCIAIS
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A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital,
e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
7.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante
(exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexadas, quando couber),
rubricadas em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo
representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida
em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua.
7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
7.1.3. Preço unitário e total de todos os itens, e valor total do lote cotado em algarismo e
por extenso, sendo que caso haja divergência entre o valor unitário e o total será
considerado o valor unitário, e entre os expressos em algarismos e por extenso, será
considerado o valor por extenso;
7.1.4. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas
relativas aos custos de prestação dos serviços, taxas, impostos e demais encargos
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para
execução completa do contrato;
7.1.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.6. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
7.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o
endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se
houver, para contato.
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou
omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os
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materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo
Magalhães/BA sem quaisquer ônus adicionais.
7.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições
deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93.
7.5. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário
e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, sua formulação deverá ser feita por lote.
7.6. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais
apresentadas pelos licitantes.
7.8. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE:
7.8.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos;
7.8.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras e impressão ilegível.
7.8.3. Apresentem cotação de opção de produto/serviço (proposta alternativa).
7.8.4. Apresentar valores unitários e totais maiores do que os fixados no Termo de
Referência ANEXO X.
7.8.5. Apresentar alterações nas descrições, especificações técnicas e quantitativos fixados
no termo de referência.
8 - JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço global.
8.2. Serão classificados para lance pelo Pregoeiro os licitantes que apresentarem proposta
com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10%
(dez por cento) superior àquela de menor preço.
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do
item 8.2, serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três).
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8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em
conta o critério de menor preço por lote, assim entendido o menor valor oferecido
apresentado pelas licitantes presentes.
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta válida.
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento ou ainda preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de
mercado.
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro
convocará todos os licitantes para, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, apresentarem novas
propostas escoimadas das causas de sua desclassificação.
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
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8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.16. Finalizada a fase de lances, para fins de verificar a exequibilidade dos preços, é
facultado ao Pregoeiro solicitar da licitante vencedora Planilha de Composição de Preços
Unitários, que deverá ser composta pelos encargos, taxas, fretes e demais emolumentos
que incidirão na formulação dos preços finais ofertados para execução do objeto.
8.17. Quando comprovada a existência de inexequibilidade de preços, o Pregoeiro
desclassificará a menor proposta e as propostas subsequentes que se enquadrarem na
mesma situação da primeira, selecionando como vencedora a proposta que, avaliada a
sua exequibilidade, for aceitável para plena e satisfatória execução contratual.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições de habilitação.
9.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo
representante legal e encabeçadas por índice, no qual constem as respectivas páginas nas
quais se encontram, conforme listagem abaixo:
9.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
9.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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9.2.1.5. Cópia autenticada dos documentos pessoais (identidade e CPF) dos sócios ou
proprietário.
9.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
9.2.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;
9.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo as duas
últimas do domicílio ou sede do licitante;
9.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS.
9.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
9.2.2.7. Consulta Consolidada Pessoa Jurídica, emitida pelo Tribunal de Contas da União
– TCU.
9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.2.3.1.
Comprovação através da apresentação de atestado (s), fornecido (s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, atestando que a licitante está apta a
executar os serviços compatíveis com o objeto desta licitação;
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9.2.3.2.
Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis
técnicos para com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU, contendo dados cadastrais
atualizados;

9.2.3.3.
CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL: Comprovação de que a
pessoa jurídica possui em quadro permanente, profissional com formação em Engenharia
Civil ou Arquitetura, cujo nome deverá constar como responsável técnico no CREA/BR
ou CAU/BR, e que o mesmo seja detentor de atestados de responsabilidade técnica de
serviços de características semelhantes ou superiores ao do objeto do edital, fornecido por
entidades públicas ou privado, devidamente registrado no CREA / CAU:
9.2.3.4. Comprovação de que o profissional de nível superior referido no item 12.4
pertences ao quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá ser
feita através de uma das seguintes formas:
a) Certidão do CREA para os responsáveis Técnicos da empresa;
b) Comprovante de Inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
c) Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;
Nota: O profissional de nível superior referido no item 12.4 pertence ao quadro
permanente deve constar na CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURÍDICA da licitante na condição de responsável técnico ou quadro técnico.
9.2.3.5.
Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a
execução do objeto desta licitação, composta de no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil ou
Arquiteto. Esta relação será acompanhada de declaração assinada pelos mesmos,
autorizando a sua indicação para compor a equipe.
9.2.3.6.
DECLARAÇÃO do licitante, informando que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel
cumprimento das obrigações objeto da licitação.
9.2.3.7.
CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL – Comprovação
através de atestados, que garanta capacidade da licitante na realização de serviços
compatíveis com o objeto deste edital, com quantitativos mínimos a saber:
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ITEM

SERVIÇOS

QUANT.

UNIDADE

20

M³

2
3

Retirada / desmonte de caixa d’água e
instalação de caixa d’água metálica
Escavação manual
Concreto armado 25 MPA

3
2,5

M³
M³

4

Fôrma em chapa plastificada e= 12mm

30

M²

5

AÇO CA 50
Demolição manual de piso cimentado de
concreto

130

KG

10

M²

1
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a) Definem-se como serviços similares: Serviços construtivamente afins aos de serviços
reforma e construção;
b) Devera (ão) constar do (s) atestado (s), em destaque, os seguintes dados: local de
execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, descrição técnica sucinta
indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

9.1.3.4.3. Alvará de Localização e/ou funcionamento, em plena validade, emitido pelo
órgão responsável da sede do licitante.
9.2.4 quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível
devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a
boa situação da empresa, conforme o prescrito no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/1993.
Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD (Escrituração
Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal nº 787/2007, as
empresas enquadradas no regime de “Lucro Real “, não mais registram o Livro Diário na
Junta Comercial, como faziam anteriormente. Atualmente, as empresas enviam
eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal (por meio do SPED e ECD) e
esta (Receita Federal) fica responsável pelo envio à Junta Comercial.
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9.2.4.1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
9.2.4.2 Todas as empresas que se enquadrarem nas Instruções Normativas RFB nº 787 e
DNRC nº 107 não poderão apresentar o balanço patrimonial registrado na Junta
Comercial e devidamente assinado pelo administrador da empresa e profissional
habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC; a obrigação é a
escrituração digital. O balanço patrimonial, Escrituração Contábil Digital (ECD), através
do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital possui todas as informações previstas
nas Instruções Normativas, como dados do Administrador da empresa e Contabilista,
termos de abertura e de encerramento; todas estas informações de forma eletrônica.
9.2.4.3. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do
SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme Resolução
CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 26. A entidade deve elaborar o
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de
cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em
períodos intermediários. (Grifei e negritei).
Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral,
Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes
fórmulas:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo Passivo Circulante +
Exigível em Longo Prazo
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)
GEG =
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo.
Ativo Total





OBS. 1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
Compras e Serviços:
ILG maior ou igual a 1,0;
ILC maior ou igual a 1,0;
GEG menor ou igual a 1,0.
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OBS. 2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço
Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três
indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos.
9.2.4.4. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede
da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão
da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação.
9.2.4.5. Comprovação de patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento por
cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma
da Lei.
9.2.5 OUTROS DOCUMENTOS:
9.2.5.1.
Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente
identificado, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também não admite qualquer trabalho à
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93
(com redação dada pela Lei nº 9.854/99), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, visando cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
(Modelo anexo)
9.3.
TRATAMENTO
JURÍDICO
DIFERENCIADO
DISPENSADO
ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR
Nº 123/06 E ALTERAÇÕES)
9.3.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério
da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
9.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.3.2, implicará
na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
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9.3.3.1. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à
Comissão de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente
habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou opinar pela revogação da
licitação.
9.3.4. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
9.3.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.3.5. Para efeito do disposto no item 9.3.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item
16.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item
16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
9.3.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.3.7. O disposto nos itens 9.3.4 e 9.3.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.4. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de
Luís Eduardo Magalhães. No caso de apresentação de documentos em cópias não
autenticadas, o Pregoeiro poderá solicitar da licitante a apresentação dos originais de
posse do representante na sessão para conferência de veracidade dos documentos.
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9.4.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet,
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a
responsabilidade do fato.
9.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
9.6. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer
documentos implicará na inabilitação do licitante.
9.7. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
10 - ADJUDICAÇÃO
10.1. Caso não haja manifestação de recurso, o objeto da presente licitação será adjudicado
ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital de Pregão
Presencial e seus Anexos forem declarados vencedor.
11 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A empresa vencedora deverá iniciar a prestação dos serviços em até 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de emissão da ordem de serviço/empenho.
11.2. A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo ser
executados de acordo com os quantitativos solicitados, nas condições estabelecidas na
proposta vencedora.
11.3. Os serviços de que se trata o presente Edital deverão ser executados:
11.3.1. Provisoriamente, pelo responsável pela Secretaria Municipal Solicitante, sendo
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
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11.3.2. Definitivamente, dentro do período de 20 (vinte) dias, contados a partir do
recebimento provisório, após a recepção técnica efetuada por técnicos da Prefeitura, após
certificado de que os bens foram entregues de acordo com o solicitado, em perfeitas
condições, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2
(duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei
Federal n.º 8.666/93.
11.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a execução dos serviços
objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os serviços ofertados e os
entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da
Lei Federal nº 8.666/93.
11.5. Ocorrendo rejeição dos serviços, a contratada deverá substituí-los no prazo máximo
de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição,
sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas
em Lei.
11.6. Ainda que os serviços sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da
Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança dos
mesmos.
12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Caberá à CONTRATADA realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta
apresentada, ficando o seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e,
especialmente:
12.1.1. Executar os serviços conforme proposta comercial apresentada, sendo de sua
responsabilidade todos os mecanismos adotados para plena execução.
12.1.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação;
12.1.3. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
12.1.4. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães os eventuais casos
fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato
e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
13– CONTRATOS, PRORROGAÇÃO E REVISÃO DE PREÇOS.
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13.1. A prestação de serviços objeto da presente licitação se dará mediante formalização
de contrato administrativo, a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo
IX, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
13.2. O contrato administrativo decorrente da presente licitação a ser assinado com o
licitante vencedor terá o seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contado da data da
assinatura, e poderá ser prorrogado, conforme conveniência das partes, observando-se o
disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
13.3. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal,
quando do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio
físico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se
discriminem os novos preços em vigor.
13.4. A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA providenciará por sua
conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da
data de sua assinatura.
13.5. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA, para assinatura do
contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, 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, o
licitante que:
14.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,
14.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,
14.1.4. Fizer declaração falsa; ou.
14.1.5. Cometer fraude fiscal.
14.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
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14.2.1. Multa de 2% (dois por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data
fixada para prestação dos serviços, a partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo)
dia multa de 4% (quatro por cento) calculada sobre o valor do pedido em atraso.
14.2.2. A partir do 11º (décimo primeiro dia) será caracterizada inexecução total da
obrigação, podendo o Município de Luís Eduardo Magalhães - BA, rescindir o Contrato,
sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do Contrato;
14.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço
advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
14.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante
o direito ao contraditório e à ampla defesa.
14.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da
Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais
cominações legais.
15 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
instrumento convocatório.
15.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital deverão ser protocolados
junto ao Pregoeiro no horário de funcionamento normal da repartição das 08h00 às 12h00
das 14h00 às 18h00, ou encaminhados no e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br.
NOTA: os pedidos de esclarecimentos serão respondidos pelo o e-mail supracitado e os
julgamentos dos pedidos de impugnação serão publicados no Diário Oficial do
Município, até o último dia útil anterior à data de abertura do certame.
15.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos
autos.
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15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso, o que levará a possível adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
15.5. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
16.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Luís
Eduardo Magalhães/BA providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contandose a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração.
16.3. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja
comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser
firmado.
16.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
16.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos
envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes
credenciados presentes.
16.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no
§ 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos,
para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
16.8. O Pregoeiro e/ou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da
Lei Federal nº 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
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16.8.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
16.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de
Luís Eduardo Magalhães/BA.
16.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, tiver conhecimento de qualquer
fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação,
que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
16.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação
de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
16.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe
de Apoio.
16.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos
poderão ser dirimidos pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme
prazo estabelecido no subitem 5.4 deste Edital, e encaminhadas ao Pregoeiro, cujo
telefone para contato é o de nº (77) 3628-9000.
16.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada
a todos os interessados.
16.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá
a mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
16.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
16.16.1. Anexo I – Modelo de Credencial
16.16.2. Anexo II - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação.
16.16.3. Anexo III - Modelo de Apresentação de Proposta Comercial
16.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Planilha de Preços
16.16.5. Anexo V- Modelo de Declaração Unificada.
16.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos
16.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de conhecimento técnico-operacional
16.16.8. Anexo VIII - Minuta do contrato de prestação de serviços
16.16.9. Anexo IX - Termo de Referência/Projeto Básico
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16.17. O Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhaes - BA será o único competente para
dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.

Luís Eduardo Magalhaes/BA, 15 de outubro de 2021.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
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ANEXO-I
MODELO DE CREDENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
(Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
(Local e data) ____________, ____ de _________ de 2021
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal
Luís Eduardo Magalhães/BA

Senhor Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a)
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão
Presencial nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,

Identificação e assinatura do outorgante

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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A N E X O - II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
(Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone e CNPJ).
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA

Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ º.................., localizada
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial
nº......................, promovida pela Prefeitura Municipal De Luís Eduardo Magalhães/BA e
sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no
referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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A N E X O - III
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera CEP - 47850-000.

Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo edital de licitação, tendo como objeto a: contratação
de empresa especializada na execução dos serviços de Retirada e Instalação de
Reservatório (caixa d’água 30.000 litros), com fornecimento de materiais,
equipamentos, mão de obra e transporte, no Município de Luís Eduardo
Magalhães/BA, atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de Educação, objeto
desta licitação em referência, declarando expressamente, que:
- Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade,
valor unitário e global do (s) item (ns), bem como total geral por extenso;
- Os serviços cotados atendem a todas as exigências do Edital relativas a especificação
e características, inclusive técnicas;
- Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no
Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução do objeto desta
licitação;
- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com a
execução, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária,
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução
completa do contrato.
- O portador desta carta Senhor ___________________________, R.G. ______________,
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos

26

requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os
compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sua entrega.
- Concordamos em prestar todos os serviços que forem solicitados, em até 05 (cinco)
dias, a contar da sua solicitação, bem como estamos cientes da distância fixada no termo
de referência.
Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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A N E X O - IV
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
(Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone e CNPJ).
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QNT. DE
SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO
DO SERVIÇO

VALOR
TOTAL
POR ANO

1
2
3
TOTAL

R$

Validade: 60 (sessenta) dias
Prazo de execução: 12 (doze) meses
Local e data.
PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:
Endereço Completo/Telefone:
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ANEXO - V
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA, EM ATENDIMENTO Á LEI FEDERAL
Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

Ao Senhor Pregoeiro da
Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães/BA
Ref.: Pregão Presencial nº 079/2021
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

1. DECLARO que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de
qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer
de suas esferas;
2. DECLARO que em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que
determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
3. DECLARO que nos comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
habilitação exigidas na licitação.
4. DECLARO, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e funcional,
servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou
tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de
Luis Eduardo Magalhães/BA.
5. DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada para participar da
presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da
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proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
6. DECLARO, que os valores apresentados em nossa proposta comercial, estão inclusas
todas as despesas, materiais, mão de obra, despesas diretas e indiretas da obra, impostos
e contribuições, encargos e obrigações trabalhistas, fretes, taxas, seguros obrigatórios.
7. DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa, enquadra-se na condição de MICRO
EMPRESA - ME ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ( ), para fins de
cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.
8. DECLARO, está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração unificada e
que detenho plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela
execução do objeto no prazo do Edital e com preços usuais de mercado.

Cidade, ______ de ___________ de 2021

Assinatura do Responsável Legal da empresa
Função do responsável legal
CPF/RG
Carimbo CNPJ DA empresa
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A N E X O - VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA.
(Em papel timbrado da empresa)

(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante
legal, o Senhor (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº e do
CPF nº, DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° 498/2021, Pregão
Presencial nº 079/2021 que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica
especializada, para a execução do objeto do presente processo.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

__________________________________________
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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A N E X O - VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICOOPERACIONAL

Por este, a empresa (razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na
XXX, DECLARA que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em conformidade com o Art. 30
da Lei 8.666/93 e suas Alterações.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

_______________________________________________________________________
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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A N E X O - VIII
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à Rua Jose
Ramos de Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, neste ato representado por
seu Prefeito, o ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 043.930.17501, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE,
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, representado neste ato, pelo Secretário Municipal
de Educação, senhor Carlos Lopes da Fonseca, assistidos juridicamente, pela Procuradoria Geral
do Município, através do senhor Procurador WILTON BARBOSA NOVAES e, do outro lado, a

_______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
no __.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício _______, ______,
______, no Município de _________, através de seu Sócio-Gerente, _________________,
portador de cédula de identidade no ______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__,
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firma o presente
Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º
079/2021, pelo Prefeito Municipal em ____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às cláusulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada na execução dos
serviços de Retirada e Instalação de Reservatório (caixa d’água 30.000 litros), com
fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e transporte, no Município de
Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo à solicitação de Secretaria Municipal de
Educação, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma,
consta no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 079/2021.
Parágrafo Único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº 079/2021,
passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de
transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
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Este instrumento vigorará até por 60 (sessenta) dias, a contar de sua assinatura, devendo
ser observado à emissão da ordem de serviço pela autoridade competente, para início da
execução.
Os prazos poderão ser prorrogados, conforme conveniência das partes, observando-se o
disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo ser
executados de acordo com suas necessidades, mediante solicitação previamente
formulada, nas condições estabelecidas na proposta vencedora.
3.2. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço
unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I- Da CONTRATADA:
a) prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta
apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do serviço;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA os eventuais casos
fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato
e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
g) a contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
II- Do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
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b) receber o (s) serviço (s) descritos na Cláusula Primeira.
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o
serviço que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto
no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações.
Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto
deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REVISÃO.
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto do presente
contrato, a importância estimada de R$__________ (___________________), fixada de
acordo com o Edital de licitação Pregão Presencial nº 079/2021.
O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias após o
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta,
após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as
especificações ajustadas.
Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao
processo de pagamento.
Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do
aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio físicofinanceiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se discriminem os
novos preços em vigor.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade Orçamentária: 02.06.100 – Fundo Desen. Da Educação Básica - FUNDEB
Projeto/Atividade: 12.361.039.1012 – Ampliação/Reforma da Rede Municipal de Ensino
– FUNDEB 40%
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Elemento De Despesa:
4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações
Fonte De Recursos: 19 – FUNDEB 40%
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade dele;
II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja
conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art.
79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as
partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde
que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de
descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma
estabelecida a seguir:
1.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
1.2. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato, por força do art. 87 da Lei Federal nº 8666/93, conforme
discriminado a seguir:
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1.2.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
Licitante e/ou Contratada, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao Município.
1.2.2. A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará a Contratada a multas, que serão graduadas de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes critérios:
a) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando
rescindir, sem justificativa, o contrato de prestação de serviço objeto da presente Licitação.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a
fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos
serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.
§ 1o. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato serão realizados pelo
(a) Servidor (a) ___________________________, Matrícula ____, lotado (a) na Secretaria
Municipal de ___________, designado (a) Gestor Operacional do referido contrato.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade
sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou
dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca
de Luís Eduardo Magalhaes/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um
só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos
os efeitos legais e resultantes de direito.

Luís Eduardo Magalhaes/BA, __ de______ de 2021.
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ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

WILTON BARBOSA NOVAES
Procurador Geral do Município

DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS
Secretário de Administração e Finanças

CARLOS LOPES DA FONSECA
Secretário Municipal de Educação

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHA 01:
Nome:
CPF:

TESTEMUNHA 02:
Nome:
CPF:
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ANEXO – IX
TERMO DE REFERÊNCIA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Serviços de Retirada, Fornecimento e Instalação de Reservatório

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
Local: Escolas e creches do município que serão instaladas a caixa d’água:
• Escola Cezer Pelissari
• Escola municipal Ottomar Schwengber
• CMEI Maurilio Comparin
• CMEI Menino de Jesus
• CMEI Patrícia Oshiro
• CMEI Pequeno Príncipe
• CMEI Vitoria Fontana

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA
SETEMBRO DE 2021
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1. INTRODUÇÃO
Este desenvolvimento estabelece as condições e requisitos técnicos que
deverão ser obedecidos pela Contratada na execução dos serviços, com as Normas
Técnicas servirá de documento hábil a ação da Fiscalização.
A Contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas
com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o local
do serviço com respectivo memorial e das condições locais.
Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os
detalhes deste serviço deverá ser discutida com a Fiscalização da Contratante com
antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma
contratual.
A

Contratada,

nos

termos

da

legislação

vigente,

assume

integral

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem
adotados na execução da obra.
As especificações deste memorial se referem aos serviços de execução de
caixa d’água metálica a serem instaladas no município com volume de 20m³ e
retirada da caixa d’água antiga.
Todos os serviços previstos serão executados em diversos pontos de
intervenção no município de Luís Eduardo Magalhães de acordo com a necessidade
e visando a melhoria e segurança para os servidores e alunos.
Perante solicitação da execução de cada intervenção pela Contratante e/ou
Fiscalização, será disponibilizado a Contratada o projeto arquitetônico, quando
existente, de referência, com o levantamento dos quantitativos de cada serviço, os
quais deverão ser verificados pela Contratada antes de iniciar as obras, devendo se
reportar à Fiscalização quando verificada qualquer irregularidade.
As medições dos serviços executados serão realizadas após a finalização da
intervenção, conforme critério e solicitação da Fiscalização, não sendo permitida a
medição parcial de serviços.
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2. NORMATIVAS

GERAIS

DE

PROCEDIMENTOS

E

SEGURANÇA

DO

TRABALHO
a. SERVIÇOS EM ALTURA
Para trabalhos na caixa d’água deverão ser usados dispositivos que permitam
a movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo
guia de aço (linha de vida) para fixação do cinto de segurança seguindo as
recomendações da NR-35 (trabalho em altura). Os cabos guias devem ter suas
extremidades fixadas à estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço
inoxidável ou outro material de resistência e durabilidade equivalente. É proibido o
trabalho com chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto.
Uso obrigatório de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e travaquedas)
Caso haja sistema de SPDA, deverá ser usado isolante nas cordoarias nas
áreas de trânsito.
Será obrigatório o uso de rádio amador, nos serviços em altura.

b. ANDAIMES E PLATAFORMAS.
Deverá ser utilizado montagem de andaime tipo fachadeiro, respeitando
obrigatoriamente;
• Uso de sapatas roscáveis. Para adequação de desnível.
• Ancoragem na fachada a cada 3,50m de altura.
• Piso plataforma metálico.
• Linha de vida fixada FORA da torre de andaime.
• Uso de cinto de segurança completo (cinto, talabarte e trava-quedas)

c. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante
as disposições contidas na NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual.

d. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Os profissionais que forem executar os serviços, devem seguir rigorosamente a
NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. As
disposições desta Norma referem-se a máquinas e equipamentos novos e usados,
exceto nos itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. Para
esta atividade algumas diretrizes principais devem ser seguidas. Provavelmente irá
utilizar policorte, maçarico entre outras.
• Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação
devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as normas técnicas
oficiais.
• As máquinas estacionárias devem possuir medidas preventivas quanto à sua
estabilidade, de modo que não basculem e não se desloquem intempestivamente por
vibrações, choques, forças externas previsíveis, forças dinâmicas internas ou
qualquer outro motivo acidental.
• Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalações,
carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e equipamentos
que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão.
*As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que estejam ou possam
estar em contato direto ou indireto com água ou agentes corrosivos devem ser
projetadas com meios e dispositivos que garantam sua blindagem, estanqueidade,
isolamento e aterramento, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes.
*Quando a alimentação elétrica possibilitar a inversão de fases de máquina que
possa provocar acidentes de trabalho, deve haver dispositivo monitorado de detecção
de sequência de fases ou outra medida de proteção de mesma eficácia.
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e. OPERAÇÃO

DE

ELEVADORES,

GUINDASTES

OU

MÁQUINAS

TRANSPORTADORAS
Caso os profissionais que forem executar os serviços, utilizar guindaste ou
equipamentos de transporte, devem seguir rigorosamente a NR 11 - Transporte,
Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Normas de segurança para
operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas
transportadoras.
• em todo equipamento deve ser indicado, em lugar visível, o nome do
fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida;
• tanto o carro transportador como o porta-bloco devem dispor de proteção das
partes que ofereçam risco para o operador, com atenção especial aos itens: condições dos cabos de aço; - ganchos e suas proteções; - proteção das roldanas; proteção das rodas do carro; - proteção das polias e correias; - proteção das partes
elétricas.
• operador do carro transportador e do carro porta-bloco, bem como a equipe
que trabalhar na movimentação do material, deve receber treinamento adequado e
específico para a operação.

3. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO
Os serviços a serem executados são de pequeno porte. Devido a tais
características dos serviços previstos, não é necessário a execução de canteiro de
obras

no

local

específico.

Serão

utilizadas

as

instalações

internas

para

armazenamento de equipamentos, ferramentas e materiais.
Durante a execução dos serviços, deverão estar disponíveis à Fiscalização
todos os projetos e demais documentos técnicos pertinentes, o diário de obra e cópia
da ordem de serviço emitida pela Contratada.
Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança,
os funcionários deverão apresentar-se uniformizados. A Contratada e suas
subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados, crachá de
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identificação com nome do empregado, nome da empresa e função, para que seja
usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES
Quando necessário, em toda a área destinada à implantação das intervenções a
serem reformadas/construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja
trabalhos auxiliares, deverá ser procedida à limpeza geral, com objetivo de
proporcionar condições mínimas de segurança e higiene aos trabalhadores, conforme
adequação de cada espaço.
Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer na
área.
Ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada as providências e medidas
necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos procedentes
da limpeza da obra. Não será permitido acumulo de resíduo sobre calçadas ou via.
Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no
decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser
limpas e empilhadas, livres de pregos.
As fundações deverão ser refeitas para suporte da nova caixa d’água.

5. TRANSPORTE DA CAIXA D’ÁGUA RETIRADA
O material deve ser transportado preferencialmente em um caminhão tipo
prancha. É necessário aferir a capacidade de carga deste para evitar o
comprometimento mecânico do caminhão, aumento da possibilidade de multa,
ampliação das chances de tombamento e desgaste da rodovia.
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6. NOTA ÚNICA
Caso a Fiscalização detecte uso de materiais de baixa qualidade ou má execução
dos serviços, a mesma poderá exigir que a Contratante refaça o serviço de modo
que tanto o aspecto quanto a durabilidade da obra sejam garantidas.

Luís Eduardo Magalhães - Ba,13 de setembro de 2021.

Valéria Fidelis Alecrim Rios
Gerente de Manutenção e Operação

Franklin Willer Leite
Secretário Municipal de Infraestrutura
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;
1.2. Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
1.3. Lei complementar 123/2006 que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de
Pequeno porte;
1.4. Nas normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2.
2.1.

DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na execução

dos Serviços de Retirada e Instalação de Reservatório, com fornecimento de materiais,
equipamentos, mão de obra e transporte, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, atendendo
à solicitação de Secretaria Municipal de Educação.

3.

DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

3.1. Devido ao desgaste natural do reservatório e falta de manutenção, justifica-se a prestação de
Contratação de empresa especializada na execução dos Serviços de Retirada, Fornecimento e
Instalação de Reservatório no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA.
3.2. Devido ao desgaste, ferrugem interna, vazamento, vários reservatórios estão totalmente
desgastados e condenados pelo corpo técnico da prefeitura.
3.3. Também se justifica face ao interesse dos estudantes, a necessidade de uma boa qualidade
da água livre de ferrugem, oriundas do desgaste delas e promovendo conforto, segurança e
economia.
3.4. O objeto deste Termo de Referência é imprescindível para o cumprimento de uma das
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atividades essencialmente desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, tais como,
disponibilidade de água em tempo hábil para as creches e escolas em todos os pontos da edificação
atendendo a vazão mínima necessária para o uso.

4. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Todas as características técnicas estão descritas no Memorial Descritivo.
Segue cálculo do BDI aplicado nestas planilhas
PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÂES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: Serviços de Retirada, Fornecimento e Instalação de Reservatório Luís Eduardo Magalhães
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): Construção de Edifícios

Item
1.

Descrição
Lucro (L)

1.1

Lucro bruto estimado

Percentual
5,90%
Subtotal

5,90%

2.

Custos Indiretos (CI)

2.1

Administração central

3,45%

2.2

Garantias e seguros

0,48%

2.3

Riscos

0,85%
Subtotal

3.

Despesas Financeiras (DF)

3.1

Despesas Financeiras

4,78%

1,00%
Subtotal

1,00%

4.

Tributos (T)

4.1

Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS

3,00%

4.2

Programa de Integração Social – PIS/Paseb

0,65%

4.3

Imposto Sobre Serviço - ISS

0,00%

4.4

CPRB

0,00%
3,65%

Subtotal
CÁLCULO DO BDI:
BDI (%) ={ { [ ( 1 + L / 100 ) ( 1 + CI / 100 ) ( 1 + DF / 100 ) ] / [ 1 - ( T / 100 ) ] } - 1 } x 100

BDI = 16,32%
Nota:

Itens de formação do BDI e os valores percentuais estão de acordo ao Acórdão 2622_2013 do Tribunal de Contas da
União - TCU

A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) é uma contribuição social de natureza tributária, destinada
a custear a previdência social e de competência da União Federal. Foi instituída pela Medida Provisória 540, de 2 de
agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
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5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo de validade do contrato será de 2 (dois) meses, com início na data de sua assinatura.

6.

DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços serão executados de acordo com as solicitações feitas pela Secretaria
responsável, mediante ordem de serviços e/ou Nota de Empenho e devendo atender as
especificações técnicas do projeto básico/executivo.
6.2. Os serviços terão um prazo para execução de até 2 (dois) meses CORRIDOS, a contar da
ordem serviço, podendo ser prorrogado, conforme justificativa da CONTRATADA ou em comum
acordo entre as partes. Segue anexo os Cronogramas Físico- Financeiro.
6.3. A entrega/execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura o qual fará a verificação da conformidade do item com as
especificações constantes na proposta de preços da CONTRATADA, bem como, quantidade e
especificações técnicas exigidas.
6.4. O Município não dispõe de pessoal para descarregamento de caminhões, cuja atribuição é de
responsabilidade da contratada.
6.5. Caberá ao servidor, responsável pelo recebimento, atestar o objeto recebido para fins de
pagamento ou rejeitar totalmente ou em parte, o item que não esteja de acordo com as
especificações, bem como, determinar prazo para substituição do item eventualmente fora da
especificação.
6.6. A licitante vencedora deverá substituir o item rejeitado pela fiscalização, sem ônus para esta
Administração, até o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a descrição
apresentada na Proposta de Preços. Não será emitido o correspondente Termo de Recebimento do
Produto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão.
6.7. A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade da
empresa contratada.

7.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

7.1. A contratada se compromete a realizar o fornecimento do objeto requisitado em consonância
com as condições dispostas neste Termo, no Edital e na Proposta de Preços apresentada na sessão
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de abertura do certame;
7.2. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações;
7.3. Comunicar a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, qualquer anormalidade
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
7.4. Manter informada a Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA quanto a mudanças
de endereço, telefones, fax e e-mail
de seu estabelecimento.
7.5. Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto da presente licitação;
7.6. A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se
refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do
objeto, as quais são de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer
natureza.
7.7. Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
7.8. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, inclusive
as Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização.
7.9. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não
autorizadas pelo CONTRATANTE;
7.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais comerciais
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme art. 71 da Lei nº
8.666/1993.

8.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na execução do objeto e o
cumprimento dos prazos.
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8.2

Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação necessária para a perfeita

execução do objeto.
8.3

Fornecer, sempre que for necessário e quando for solicitado pela CONTRATADA,

informações adicionais pertinentes à execução do objeto.
8.4

A CONTRATANTE, pelo seu titular, é a única responsável pelos atos de gestão

administrativa que sejam praticados, limitando- se a CONTRATADA a responsabilidade técnica
dos serviços executados.
8.5

Fiscalizar a execução deste contrato, apontado vícios e defeitos, e determinar as correções.

8.6

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas

no cumprimento do contrato;
8.7

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.

SANÇÕES

9.1

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita,

no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou parcial
da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a)

advertência por escrito;

b)

multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento),

por descumprimento de cláusula contratual, Aquisição em desacordo com as especificações
contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de atraso), calculada
sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do inadimplemento da execução,
recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial;
c)

multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de ocorrer
a inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que poderá
ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d)

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de

Luís Eduardo Magalhães/BA e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;
e)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
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promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. As multas previstas nas alíneas
“b” e “c”, serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas.
9.2 As sanções previstas, nas alíneas “a”, “d” e “e”, poderão ser aplicadas juntamente com a da
alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
9.3

A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.4 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção. A Autoridade Competente poderá,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia
suspensiva.
9.5

O valor da devolução da multa aplicada pela Prefeitura Municipal de Luís Eduardo

Magalhães/BA face provimento de recurso, também será acrescido de compensação financeira
calculada pela mesma fórmula.
9.6

Caberá ao responsável designado pela Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA,

para fiscalização e acompanhamento da execução contratual, comunicar a inobservância das
cláusulas contratuais, para fins de adoção das penalidades.
9.7

De acordo com o Art. 7º, da Lei 10.520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere
o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.

DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis
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contados do registro da entrada das respectivas Notas Fiscais/Faturas de Serviço e Material,
apresentada em 02 (duas) vias.
10.2. As planilhas das medições dos serviços executados, previamente atestadas pela fiscalização,
deverão ser entregues em 02 (duas) vias devidamente preenchidas, dirigida ao servidor público
responsável, que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a verificação, com aprovação ou rejeição.
10.3. As medições dos serviços executados devem ocorrer entre os dias 20 (vinte) e 30 (trinta) de
cada mês.
10.4. Aprovada, a planilha de medição será devolvida à CONTRATADA, atestada pelo servidor
público responsável, para que possa emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser acompanhada de
planilha de medição para efeito de pagamento.
10.5. Estando em desacordo, a medição será devolvida à CONTRATADA, para as devidas
adequações. Adequada, deverá ser reapresentada, quando será reiniciada a contagem de prazo para
sua aprovação, em 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da reapresentação.
10.6. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada
dos documentos solicitados pela Secretaria de Infraestrutura, todos devidamente conferidos por
servidor público responsáveis.
10.7. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
10.8. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os
mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas as
datas de vencimento, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos
na liquidação dos pagamentos correspondentes.
10.9. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal
o número do respectivo empenho e os dados bancários da empresa contratada.

11.

DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio da Secretaria
requisitante, na forma que lhe convier;
11.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal, não exclui e nem
reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de
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seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada
na forma da legislação vigente;
11.3. Fica designada o servidor público Sr. Franklin Willer Leite, Secretário de Infraestrutura
como fiscal do contrato.

12.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1.Comprovação através da apresentação de atestado (s), fornecido (s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, atestando que a licitante está apta a executar os serviços compatíveis
com o objeto desta licitação;
12.2. Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil CAU, contendo dados cadastrais atualizados;

12.3.CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL: Comprovação de que a pessoa jurídica
possui em quadro permanente, profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura,
cujo nome deverá constar como responsável técnico no CREA/BR ou CAU/BR, e que o mesmo
seja detentor de atestados de responsabilidade técnica de serviços de características semelhantes
ou superiores ao do objeto do edital, fornecido por entidades públicas ou privado, devidamente
registrado no CREA / CAU:
12.4.
Comprovação de que o profissional de nível superior referido no item 12.4 pertences ao
quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá ser feita através de uma das
seguintes formas:
a) Certidão do CREA para os responsáveis Técnicos da empresa;
b) Comprovante de Inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
c) Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;

Nota: O profissional de nível superior referido no item 12.4 pertence ao quadro permanente deve
constar na CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA da licitante na
condição de responsável técnico ou quadro técnico.
12.5. Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a execução do objeto
desta licitação, composta de no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto. Esta relação será
acompanhada de declaração assinada pelos mesmos, autorizando a sua indicação para compor a
equipe.
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12.6. DECLARAÇÃO do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento das obrigações
objeto da licitação.
12.7. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL – Comprovação através de atestados, que
garanta capacidade da licitante na realização de serviços compatíveis com o objeto deste edital,
com quantitativos mínimos a saber:
ITEM

2
3

SERVIÇOS
Retirada / desmonte de caixa d’água e instalação de caixa d’água
metálica
Escavação manual
Concreto armado 25 MPA

4

Fôrma em chapa plastificada e= 12mm

30

M²

5
6

AÇO CA 50
Demolição manual de piso cimentado de concreto

130
10

KG
M²

1

QUANT. UNIDADE
20

M³

3
2,5

M³
M³

a) Definem-se como serviços similares: Serviços construtivamente afins aos de serviços reforma e
construção;
b) Devera (ão) constar do (s) atestado (s), em destaque, os seguintes dados: local de execução,
nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, descrição técnica sucinta indicando os
serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

12.8.
. Alvará de Localização e/ou funcionamento, em plena validade, emitido pelo órgão
responsável da sede do licitante.
Luís Eduardo Magalhães/BA, 13 de setembro de 2021

FRANKLIN WILLER LEITE
Secretário Municipal de Infraestrutura

CARLOS LOPES DA FONSECA
Secretário Municipal de Educação

56

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Descrição

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

Data

08/2021

Unidade

UND

BDI

16.32%

CMEI MAURILIO COMPARIN

3

valor
unitário

Valor
Unitário +
BDI

ÍTEM

codigo

BANCO DE DADOS

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Total

1

93358

SINAPI-08/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³

3

R$

69.54 R$

2

102476

SINAPI-08/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

2.5

R$

477.77 R$

555.74

R$

1,389.36

M²

30

R$

65.12 R$

75.75

R$

2,272.43

80.89 R$

242.67

3

92433

SINAPI-08/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4

96546

SINAPI-08/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130

R$

16.16 R$

18.80

R$

2,443.65

5

97629

SINAPI-08/2021

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

124.47

R$

1.50 R$

1.74

R$

217.18

6

COTAÇÃO

MERCADO

RETIRADA,DESMONTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 30
M³

UND

1

R$ 11,666.67 R$ 13,570.67

R$

13,570.67

7

COTAÇÃO

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 20 M³

UND

1

R$ 55,333.33 R$ 64,363.73 R$

64,363.73

Valor Total Sem BDI
Valor + B.D.I

R$
R$

70,709.33
84,499.68

__________________________________________________
VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Rua José Ramos de Anchieta - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
/ aragao.engenharia@gmail.com

57

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Descrição

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

Data

08/2021

Unidade

UND

BDI

16.32%

CMEI MENINO DE JESUS

4

valor
unitário

Valor
Unitário +
BDI

ÍTEM

codigo

BANCO DE DADOS

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Total

1

93358

SINAPI-08/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³

3

R$

69.54 R$

2

102476

SINAPI-08/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

2.5

R$

477.77 R$

555.74

R$

1,389.36

M²

30

R$

65.12 R$

75.75

R$

2,272.43

80.89 R$

242.67

3

92433

SINAPI-08/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4

96546

SINAPI-08/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130

R$

16.16 R$

18.80

R$

2,443.65

5

97629

SINAPI-08/2021

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

124.47

R$

1.50 R$

1.74

R$

217.18

6

COTAÇÃO

MERCADO

RETIRADA,DESMONTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 30
M³

UND

1

R$ 11,666.67 R$ 13,570.67

R$

13,570.67

7

COTAÇÃO

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 20 M³

UND

1

R$ 55,333.33 R$ 64,363.73 R$

64,363.73

Valor Total Sem BDI
Valor + B.D.I

R$
R$

70,709.33
84,499.68

__________________________________________________
VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Rua José Ramos de Anchieta - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
/ aragao.engenharia@gmail.com

58

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Descrição

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

Data

08/2021

Unidade

UND

BDI

16.32%

CMEI PATRICIA OSHIRO

5

valor
unitário

Valor
Unitário +
BDI

ÍTEM

codigo

BANCO DE DADOS

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Total

1

93358

SINAPI-08/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³

3

R$

69.54 R$

2

102476

SINAPI-08/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

2.5

R$

477.77 R$

555.74

R$

1,389.36

M²

30

R$

65.12 R$

75.75

R$

2,272.43

80.89 R$

242.67

3

92433

SINAPI-08/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4

96546

SINAPI-08/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130

R$

16.16 R$

18.80

R$

2,443.65

5

97629

SINAPI-08/2021

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

124.47

R$

1.50 R$

1.74

R$

217.18

6

COTAÇÃO

MERCADO

RETIRADA,DESMONTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 30
M³

UND

1

R$ 11,666.67 R$ 13,570.67

R$

13,570.67

7

COTAÇÃO

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 20 M³

UND

1

R$ 55,333.33 R$ 64,363.73 R$

64,363.73

Valor Total Sem BDI
Valor + B.D.I

R$
R$

70,709.33
84,499.68

__________________________________________________
VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Rua José Ramos de Anchieta - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
/ aragao.engenharia@gmail.com

59

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Descrição

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

Data

08/2021

Unidade

UND

BDI

16.32%

CMEI PEQUENO PRINCIPE

6

valor
unitário

Valor
Unitário +
BDI

ÍTEM

codigo

BANCO DE DADOS

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Total

1

93358

SINAPI-08/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³

3

R$

69.54 R$

2

102476

SINAPI-08/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

2.5

R$

477.77 R$

555.74

R$

1,389.36

M²

30

R$

65.12 R$

75.75

R$

2,272.43

80.89 R$

242.67

3

92433

SINAPI-08/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4

96546

SINAPI-08/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130

R$

16.16 R$

18.80

R$

2,443.65

5

97629

SINAPI-08/2021

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

124.47

R$

1.50 R$

1.74

R$

217.18

6

COTAÇÃO

MERCADO

RETIRADA,DESMONTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 30
M³

UND

1

R$ 11,666.67 R$ 13,570.67

R$

13,570.67

7

COTAÇÃO

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 20 M³

UND

1

R$ 55,333.33 R$ 64,363.73 R$

64,363.73

Valor Total Sem BDI
Valor + B.D.I

R$
R$

70,709.33
84,499.68

__________________________________________________
VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Rua José Ramos de Anchieta - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
/ aragao.engenharia@gmail.com

60

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Descrição

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

1
Data

08/2021

Unidade

UND

BDI

16.32%

ESCOLA CEZAR PELISSARI

valor
unitário

Valor
Unitário +
BDI

ÍTEM

codigo

BANCO DE DADOS

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Total

1

93358

SINAPI-08/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³

3

R$

69.54 R$

80.89

R$

242.67

2

102476

SINAPI-08/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

2.5

R$

477.77 R$

555.74

R$

1,389.36

M²

30

R$

65.12 R$

75.75

R$

2,272.43

18.80

R$

2,443.65

1.74 R$

217.18

3

92433

SINAPI-08/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4

96546

SINAPI-08/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130

R$

16.16 R$

5

97629

SINAPI-08/2021

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

124.47

R$

1.50 R$

6

COTAÇÃO

MERCADO

RETIRADA,DESMONTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 30
M³

UND

1

R$ 11,666.67

R$ 13,570.67

R$

13,570.67

7

COTAÇÃO

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 20 M³

UND

1

R$ 55,333.33

R$ 64,363.73

R$

64,363.73

R$
R$

70,709.33
84,499.68

Valor Total Sem BDI
Valor + B.D.I

__________________________________________________
VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Rua José Ramos de Anchieta - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
/ aragao.engenharia@gmail.com

61

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Descrição

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

Data

08/2021

Unidade

UND

BDI

16.32%

ESCOLA OTTOMAR SCHWENG

2

valor
unitário

Valor
Unitário +
BDI

ÍTEM

codigo

BANCO DE DADOS

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Total

1

93358

SINAPI-08/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³

3

R$

69.54 R$

80.89

R$

242.67

2

102476

SINAPI-08/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

2.5

R$

477.77 R$

555.74

R$

1,389.36

M²

30

R$

65.12 R$

75.75

R$

2,272.43

18.80

R$

2,443.65

1.74 R$

217.18

3

92433

SINAPI-08/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4

96546

SINAPI-08/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130

R$

16.16 R$

5

97629

SINAPI-08/2021

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

124.47

R$

1.50 R$

6

COTAÇÃO

MERCADO

RETIRADA,DESMONTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 30
M³

UND

1

R$ 11,666.67

R$ 13,570.67

R$

13,570.67

7

COTAÇÃO

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 20 M³

UND

1

R$ 55,333.33

R$ 64,363.73

R$

64,363.73

R$
R$

70,709.33
84,499.68

Valor Total Sem BDI
Valor + B.D.I

__________________________________________________
VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Rua José Ramos de Anchieta - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
/ aragao.engenharia@gmail.com

62

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Descrição

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

Data

08/2021

Unidade

UND

BDI

16.32%

CMEI VITÓRIA FONTANA

7

valor
unitário

Valor
Unitário +
BDI

ÍTEM

codigo

BANCO DE DADOS

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Total

1

93358

SINAPI-08/2021

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³

3

R$

69.54 R$

80.89

R$

242.67

2

102476

SINAPI-08/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³

2.5

R$

477.77 R$

555.74

R$

1,389.36

M²

30

R$

65.12 R$

75.75

R$

2,272.43

18.80

R$

2,443.65

1.74 R$

217.18

3

92433

SINAPI-08/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4

96546

SINAPI-08/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017

KG

130

R$

16.16 R$

5

97629

SINAPI-08/2021

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³

124.47

R$

1.50 R$

6

COTAÇÃO

MERCADO

RETIRADA,DESMONTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 30
M³

UND

1

R$ 11,666.67

R$ 13,570.67

R$

13,570.67

7

COTAÇÃO

MERCADO

INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 20 M³

UND

1

R$ 55,333.33

R$ 64,363.73

R$

64,363.73

R$
R$

70,709.33
84,499.68

Valor Total Sem BDI
Valor + B.D.I

__________________________________________________
VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Rua José Ramos de Anchieta - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA
/ aragao.engenharia@gmail.com

63

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães
CNPJ: 04.214.419/0001-05

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

DEMOLIÇÃO DE BASE ANTIGA E RECOMPOSIÇÃO, RETIRADA DA CAIXA
D'ÁGUA ANTIGA E INSTALÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NOVA

SINAPI - 07/2021 - Bahia

16,32%

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
Total Por Etapa

Item

Descrição

1

ESCOLA CEZER PELISSARI

2

ESCOLA OTTOMAR SCHWENG

3

CMEI MAURILIO COMPARIN

4

CMEI MENINO DE JESUS

5

CMEI PATRICIA OSHIRO

6

CMEI PEQUENO PRINCIPE

7

CMEI VITÓRIA FONTANA

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68

30 DIAS
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
50,00%
42249.84

50,0%
295748.87
50,0%
295748.87

60 DIAS

50,00%
42249.84
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
100,00%
84499.68
50,0%
295748.87
100,0%
591497.73

_______________________________________________________________
VALÉRIA FIDELIS ALECRIM RIOS
GERENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
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