
 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL E ANEXOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para 

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, e corretiva, com 

fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos com mão de obra e 

ferramentas, para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, 

equipamentos e instalações prediais, incluindo as instalações hidrossanitárias, 

gás liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, serralheria, soldagem, esquadrias, 

vidraçarias, gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria e divisórias, 

incluindo, bombas de água e esgoto nas edificações em utilização pela 

Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães – BA. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2021  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO BAHIA, 

através da comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo menor preço 

global por lote, tendo por finalidade a seleção da melhor proposta visando a execução, 

sob regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto a contratação de 

empresa especializada no ramo de engenharia, para prestação de serviços de 

manutenção predial preventiva, e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de 

consumo e insumos com mão de obra e ferramentas, para a realização de serviços 

eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, incluindo as 

instalações hidrossanitárias, gás liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, serralheria, 

soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria e 

divisórias, incluindo, bombas de água e esgoto nas edificações em utilização pela 

Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães – BA, em conformidade com as 

condições do edital e seus anexos. Estando abaixo designado o dia, horário e local da 

sessão pública para análise da documentação de habilitação e propostas de preços dos 

interessados:  

   

INFORMAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO  

Data 09 de agosto de 2021  

Horário 09h00 horário de Brasília - DF 

Local 

 
 

Prédio da Prefeitura Municipal - Sala de Reuniões, térreo – Rua 

José Ramos de Anchieta nº 187 – B. Jardim Paraiso – Luís 

Eduardo Magalhães/BA. 

 

Regime de execução Empreitada por preço unitário 

Tipo Menor preço 

 

1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.1 - A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 9.648/98 e Lei 
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Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com suas alterações, e Decreto Nº. 6.204 

de 05 de setembro de 2007. 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1 -  Constitui objeto da presente licitação a contratação, de empresa especializada no 

ramo de engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, e 

corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos com mão de 

obra e ferramentas, para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, 

equipamentos e instalações prediais, incluindo as instalações hidrossanitárias, gás 

liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, 

gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria e divisórias, incluindo, bombas de água 

e esgoto nas edificações em utilização pela Prefeitura Municipal de Luis Eduardo 

Magalhães – BA, em conformidade com as condições do edital e seus anexos.   

 

2.2 - Os Serviços deverão ser executados dentro dos padrões e normas técnicas 

preestabelecidas, preconizadas pela ABNT, conforme previsto neste Edital de Licitação e 

seus anexos;  

 

2.3 - Durante a execução, na hipótese de constatação de anomalia que comprometa o 

andamento da obra, objeto deste edital, bem como se constatada divergência entre a 

execução dos serviços e o projeto executivo, estes poderão ser rejeitados pela fiscalização, 

no todo ou em parte, devendo ser corrigidos em tempo hábil, conforme dispõe o art. 76 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2.4 - Na execução do objeto deverão ser respeitados, os quantitativos, as especificações 

complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela Administração e 

partes integrantes e indissociáveis deste Edital 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL 
 
3.1 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que: 
 
3.1.1 - Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade 
governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida; 
 
3.1.2 - 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; 
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3.1.3 - Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, na forma 
do art. 9o da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, 
de mais de uma empresa licitante. 
 
3.3 - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital. 
 
3.4 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à 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. 
  
3.4.1 - 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.   
 
3.4.1.2 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas ou não no Registro Cadastral 
da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, ou que atenderem a todas as 
condições de Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico – 
Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.  
 
 
4 - PRAZO 
 
4.1 - O prazo para execução dos serviços objeto do presente edital é de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida pelo Prefeito 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA ou outro preposto, podendo ser prorrogado 
caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 
5º do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS 
devidamente ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) 
envelopes distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
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5.2 - A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da 
Documentação acarretará a automática inabilitação do licitante. 
 
5.3 - Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados por pessoa 
credenciada, sob a forma de procuração com firma reconhecida, com amplos poderes de 
representação ou com fim específico para a presente licitação, a qual deverá apresentar à 
Comissão, antes da entrega dos envelopes, a prova de sua credencial. 
 
5.4 - Os licitantes que se fizerem representar por titular da empresa, comprovarão esta 
condição com apresentação da cópia autenticada do Contrato Social ou Certidão do órgão 
competente e, no caso de Sociedade por ações, com o documento que comprove sua 
eleição. 
 
5.5 - A mesma pessoa não poderá representar 02 (duas) ou mais empresas. 
 
5.6 - Após a entrega de todas Credenciais não será permitida a participação de 
retardatários.  
 
6 - HABILITAÇÃO 
 
6.1 - No Envelope nº 01 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para 
habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernada, com todas as 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA 
TOMADA DE PREÇOS: 003/2021. 
Nome e Endereço do licitante: 
Objeto: contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial 
preventiva, e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de 
consumo e insumos com mão de obra e ferramentas, para a 
realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, 
equipamentos e instalações prediais, incluindo as instalações 
hidrossanitárias, gás liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, 
serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, 
persianas, pintura, alvenaria e divisórias, incluindo, bombas de 
água e esgoto nas edificações em utilização pela Prefeitura 
Municipal de Luis Eduardo Magalhães – BA.  
Identificação dos Envelopes: 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, por índice, no qual constem 
as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
6.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
6.1.1.1 - Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 
6.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
6.1.1.4 - Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou 
sociedades estrangeiras em funcionamento no País; 
 
6.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
 
6.1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), 
estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante; 
 
6.1.2.4 - Prova de Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual e Municipal, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos. 
 
6.1.2.5 - 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 - CRF; 
 
6.1.2.6. 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. 
 
6.1.2.7. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, em nome da licitante, emitida pela 
Tribunal de Contas da União – TCU.  
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6.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
6.1.3.1. Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) Arquiteto e 
Urbanista ou Engenheiro Civil ou Técnico Equivalente, Engenheiro Eletricista ou Técnico 
Equivalente, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou CAU - 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou entidade equivalente com jurisdição sobre o 
domicílio da sede do licitante, sendo que o licitante vencedor por ocasião da assinatura 
do contrato deverá apresentar os respectivos vistos dos responsáveis técnicos no CREA 
e/ou CAU ou entidade equivalente com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante; 
 
6.1.3.2. CAT-Certidão de Acervo Técnico -  OPERACIONAL, devidamente 
registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, 
acompanhados(s) do(s) respectivo(s) Atestados de capacidade técnica, onde conste como 
CONTRATADA a própria licitante, que comprove(m) que a licitante tenha executado 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas 
similares as do objeto da presente licitação, os atestados / CAT devem ser acompanhados 
de seus respectivos contratos e notas fiscais; 
 
6.1.3.3. SERVIÇO DE REFORMA OU MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA, mínimo 27 edificações/unidades, (Mais de 
um Serviço realizado na mesma época, a fim de comprovar capacidade da empresa em 
gerir contrato com elevado número de edificações com execução simultâneas durante a 
vigência do contrato). O Município de Luís Eduardo Magalhães possui 91 prédios / 
edificações em uso. 
 
6.1.3.4. Comprovação através de Atestado de Capacidade Técnica PROFISSIONAL, 
comprovando existência em seus quadros de Engenheiro Civil ou Arquiteto, 
acompanhado se sua respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação para a qual a licitante 
oferta lance, devendo conter as seguintes informações: Nome da contratante e natureza 
do contrato (fornecimento, serviços executados), nome do profissional responsável; Prazo 
do Contrato ou do Fornecimento; Nome, cargo e telefone do responsável pela assinatura 
do atestado; Sendo o objeto: 
 
6.1.3.5. SERVIÇOS DE REFORMA OU MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS, COM OS SEGUINTES ITENS: 
 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

REVESTIMENTO CERÂMICO  

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA  

7



 

 
 

   

 
 

 

 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PAREDES 

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 

 
 
6.1.3.6 – DECLARAÇÃO do licitante, informando que possui equipe técnica, 
aparelhamento, e equipamentos necessários para realização do objeto da licitação, em 
conformidade com § 6º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
6.1.3.7 DECLARAÇÃO informando 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. 
 
6.1.4 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
 
6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de Declaração 
de Habilitação Profissional – DHP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade 
em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, com os termos de 
abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial de origem, que 
comprovem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados 
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 
6.1.4.2 - Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado da empresa, 
atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos 
índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já 
exigível, não sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas: 
 

Índice de Liquidez Corrente - ILC 
 
 ILC = AC       ILC > 1,0 
           PC 
 
Índice de Liquidez Geral - ILG 
 
 ILG = AC + RLP       ILG > 1,0 
           PC + ELP 
 
Grau de Endividamento Total - GET 
  
 GET = PC + ELP         GET < 1,0 
                  AT 

 
Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 
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6.1.4.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede 
da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 60 (sessenta) dias da data da 
sessão da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação; 
 
6.1.4.4.  Comprovação de patrimônio líquido de no minino 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada 
a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; (Alínea incluída pela IN nº 6, SLTI/MPOG, de 23.12.2013).  
 
 
6.1.4.5 – Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade, emitido pelo órgão 
responsável da sede da licitante. 
 
6.1.5 - Quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal: 
 
6.1.5.1 – Apresentar Declaração, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de 
setembro de 2002, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
6.1.5.2 – Apresentar Declaração, informando que a licitante não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista, nos termos do inciso XII, art. 18 da lei nº 12.708/2012. 
 
6.1.5.3. - 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/BA.  
 
6.1.5.4. - Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da 
Prefeitura, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, 
munido de originais e cópias. 
 
6.1.5.5. - 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. 
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7 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), 

encabeçadas necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas 
em que se encontram, deverão ser apresentadas em papel tamanho A4, timbrado com 
informações da licitante, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, devendo ser 
apresentada na forma original ou cópia autenticada. 
 
7.1.1 - Carta proposta digitada apresentando as informações do presente processo 
licitatório e o respectivo objeto licitado, bem como para cada item que a compõe; assinada 
pelos sócios ou representante legal da empresa,  
 
7.1.2 - Íntegra da Planilha Orçamentária (PO), relativa à proposta do licitante, formulada 
a partir do modelo expedido pela Prefeitura Municipal e órgão convenente; (ANEXO - II) 
 
7.1.3 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 
7.1.4 - Composição dos encargos sociais 
 
7.1.5 - Composição do BDI - (Benefícios e Despesas Indiretas) 
 
7.1.8 – Declaração de Custos, informando que nos preços propostos estão inclusas todas 
as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização, 
manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, 
contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, 
portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa da obra; 
 
7.2 - O preço final dos serviços listados, em moeda corrente nacional, reais (R$), deverá 
ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo, no caso de divergência, este 
último;  
 
7.3 - Se a proposta do licitante estiver seriamente desequilibrada em relação à estimativa 
prévia de custo da obra, formulada pela administração, esta poderá exigir que aquele 
apresente um detalhamento dos preços ofertados, com a finalidade de demonstrar a 
consistência dos preços em relação ao método e prazo propostos. 
 
8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora 
marcados no preâmbulo deste Edital. 
 
8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus 
representantes legais ou procuradores, devidamente credenciados, os envelopes 
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contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 6 
e 7 deste Edital. 
 
8.3 - Após o credenciamento, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não serão aceitas, 
sob qualquer hipótese ou fundamento, a participação de licitantes retardatários. 
 
8.4 - Primeiro serão abertos os Envelopes n.º 01 para verificação dos documentos de 
habilitação das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das propostas de preço 
aos concorrentes julgados inabilitados; 
 
8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes e 
pela Comissão; 
 
8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a sessão 
e marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida pela Comissão, salvo se a decisão 
da Comissão for proferida na própria sessão. 
 
8.7 - Caso haja expressa desistência quanto à interposição de recursos, manifestada por 
todos os licitantes, após a abertura dos envelopes de habilitação será efetuada a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços.  
 
8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os 
licitantes, as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas 
e quaisquer ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação. 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento formal às 
exigências estabelecidas para o Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), avaliadas e 
classificadas pela ordem crescente dos valores apresentados. 
 
9.2 - A Comissão fará a conferência das propostas e desclassificará aquelas que contiverem 
preços unitários ou global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam 
considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo fixada nas Planilhas 
Orçamentárias, ou que apresentarem valor global maiores que: R$ 2.533.526,90 (dois 
milhões quinhentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa 
centavos). 
 
9.3 - Havendo erro de multiplicação dos preços das Planilhas Orçamentárias a correção 
será feita e o valor correto é que prevalecerá. 
 
9.4 - Será proclamado o licitante vencedor, aquele que ofertar o menor preço global por 
lote 

11



 

 
 

   

 
 

 

 

 
9.4.1 - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais, 
servirá como critério para desempate a realização de sorteio público para definição do 
vencedor, para o qual serão convocados todos os licitantes classificados; 
 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam às exigências deste Edital; 

b) Sejam manifestadamente inexequíveis; 

c) Preços unitários maiores que os propostos; 

d) Quantitativos diferentes dos disponibilizados na Planilha Orçamentária 

e) Especificações diferentes das disponibilizadas na Planilha Orçamentária 

f) Apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no mercado, 

observadas as regras do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, sobretudo a contida nos seus 

§§ 1o e 2o;  

 
9.5 - Caso todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste capítulo. 
 
9.6 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão de 
Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal. 
 
10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, 
caberão recursos de acordo com o estabelecido no seu art. 109. 
 
10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1o a 3o do art. 
41 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas a 
Comissão considerará extemporânea a impugnação, impedindo que ela produza 
qualquer efeito durante o desenrolar da licitação. 
 
10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá 
recurso, interposto por escrito, dirigido ao Prefeito Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados após da notificação dos 
interessados. 
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10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação 
de licitantes e adjudicação. 
 
10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos. 
 
11 - CONTRATO E GARANTIA 
 
11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço unitário 
 
11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 
da sua convocação. 
 
11.3 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo 
estabelecido acima, decairá do direito à contratação e perderá a garantia de contrato em 
favor da Prefeitura, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Edital e na legislação 
que rege a matéria. 
 
11.4 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os 
licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a licitação. 
 
11.5 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de 
Licitação serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 
 
11.6 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados pela Contratada a 
partir da data do recebimento da Ordem de serviço, expedida pela Prefeitura. 
 
12 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços executados em até 30 

(trinta) dias, após a apresentação de nota fiscal, observadas as condições estabelecidas no 
Contrato, ou após a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica da 
CONTRATADA.  
 
12.2- As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação 
financeira: 
 
Unidade Orçamentária: 02.06.200 – Fundo Municipal De Educação - FME 
Projeto/Atividade:  
12.365.039.2014 – Gestão Das Ações De Manutenção Da Educação Infantil; 
12.361.039.2015 – Gestão Das Ações De Ensino Fundamental (25%); 
Fonte De Recursos: 01 – Educação 25% 
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Unidade Orçamentária: 02.04.000 – Secretaria Municipal De Planejamento, Orçamento E Gestão; 
Projeto/Atividade: 04.121.029.2007 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Orçamento E Gestão; 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
 
Unidade Orçamentária: 02.05.000 – Secretaria Munic. De Administração E Finanças; 
Projeto/Atividade:  
04.122.031.2008 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Adm. E Finanças; 
04.128.031.2012 – Capacitação Dos Servidores Da Administração; 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
 
Unidade Orçamentária: 02.07.000 – Secretaria Municipal De Cultura E Turismo; 
Projeto/Atividade: 13.122.032.2028 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Cultura E Turismo;  
 
Unidade Orçamentária: 02.07.100 – Secretaria Municipal De Esporte E Lazer; 
Projeto/Atividade: 27.813.033.2082 – Gestão Das Ações Da Sec. Municipal De Esporte E Lazer; 
 
Unidade Orçamentária: 02.08.000 – Sec. Municipal De Trabalho E Assistência Social; 
Projeto/Atividade: 08.122.050.2031 – Gestão Das Ações Da Secretaria Mun. De Trabalho E 
Assistência Social; 
 
Unidade Orçamentária: 02.08.100 – Fundo M. De Assistência Social – FMAS; 
Projeto/Atividade:  
08.244.050.2079 – Gestão Das Ações Do Fundo M. De Assist. Social – Vinculados; 
08.243.050.2088 – Gestão Das Ações Do Sist. Único De Assistência Social – Suas; 
08.244.050.2102 – Gestão Das Ações Do Prog. Bolsa Fam. E Do Cad. Único – Suas; 
08.244.050.2112 – Gestão Das Ações Do Conselho Municipal De Assist. Social; 
Fonte De Recursos: 28 – FEAS; 
Fonte De Recursos: 29 – FNAS; 
 
Unidade Orçamentária: 02.08.100 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS; 
Projeto/Atividade:  
08.122.050.2044 – Gestão Das Ações Do Fundo M. De Assist. Social – Rec. Livre; 
08.244.050.2112 – Gestão Das Ações Do Conselho Municipal De Assist. Social; 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
 
Unidade Orçamentária: 02.15.000 – Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente – FMCA; 
Projeto/Atividade: 08.243.050.2098 – Gestão Das Ações Do Fundo Mun. Da Criança E Do 
Adolescente; 
 
Unidade Orçamentária: 02.09.100 – Fundo Municipal De Saúde - FMS 
Projeto/Atividade:  
10.301.051.2054 – Gestão Das Ações Dos Serv. De Saúde – Rec. Próprios (15%); 
10.128.051.2053 – Capacitação Dos Servidores Da Rede Municipal De Saúde; 
10.301.051.2101 – Gestão Das Ações Do Conselho Municipal De Saúde; 
Fonte De Recursos: 02 – Saúde 15%. 
 
Unidade Orçamentária: 02.10.000 – Secretaria Municipal De Infraestrutura; 
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Projeto/Atividade: 15.451.057.2059 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Infraestrutura; 
 
Unidade Orçamentária: 02.11.000 – Sec. Mun. De Seg. Ordem Pública E Trânsito; 
Projeto/Atividade:  
06.181.038.2060 – Gestão Das Ações Da Guarda Municipal; 
06.122.038.2061 – Gestão Das Ações Da Sec. De Seg. Ordem Pública E Trânsito; 
06.181.038.2128 – Gestão Das Ações Da SUTRANS; 
 
Unidade Orçamentária: 02.12.000 – Secretaria Municipal De Agricultura; 
Projeto/Atividade: 20.691.035.2063 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Agricultura; 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
Unidade Orçamentária: 02.13.000 – Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 
Projeto/Atividade: 18.542.034.2067 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Meio Ambiente; 
 
Unidade Orçamentária: 02.14.000 – Secretaria Mun. De Indústria, Comércio E Serviços; 
Projeto/Atividade: 04.122.037.2083 – Gestão Das Ações Da Sec. Municipal De Ind. Com. E 
Serviços; 
 
Unidade Orçamentária: 02.01.700 – Sec. Muni. De Ciência, Tecnologia E Inovação; 
Projeto/Atividade: 19.122.056.2120 – Gestão Das Ações Da Sec. Mun. De Ciência, Tec. E Inovação; 

 
Elemento De Despesa: 3.3.9.0.39.00.00000000 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 

 
 
13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR 
N.º 123/06) 
 
13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
13.1.1 - 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, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
13.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.1.1, 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, sendo facultado à Administração convocar 
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os licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
13.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
 
13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
 
13.3 - Para efeito do disposto no item 13.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo 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 13.2.1, 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 13.2.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
13.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.3, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.5 - O disposto nos itens 13.2 e 13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita 

a todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as 

obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.  

 

14.2 - O licitante poderá adquirir cópia do presente Edital, no setor de licitações e contratos 

desta Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com endereço na Rua José 

Ramos de Anchieta, nº 187, Bairro Jardim Primavera.  
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14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos 

necessários à organização das propostas.  

 

14.4 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta 

de Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do determinado no 

preâmbulo deste Edital. 

 

14.5 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou 

ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, aqueles eventos deverão ser 

realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente 

estabelecidos, independentemente de qualquer comunicação aos interessados.  

 

14.6 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica 

eleito o Foro desta Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA 

 

14.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 

14.8 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá 

ela solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.  

 

14.9 - Quaisquer esclarecimentos, questionamento, adicionais referentes à presente 

licitação poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da 

Prefeitura, durante o expediente normal no horário das 08h às 14h, não sendo aceitos ou 

protocolados via meios eletrônicos.   

14.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – Modelo de Declaração que não emprega menor de idade 

ANEXO II – Modelo de Declaração de que não possui Servidor Publico  

ANEXO III – Modelo de Declaração de conhecimento técnico operacional  

ANEXO IV – Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos.  

ANEXO V – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços 

ANEXO VI – Memorial Descritivo/Projeto Básico- Planilha Orçamentária.  

  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 18 de junho de 2021. 

 
 

LUCAS ARAÚJO PIMENTA 

Presidente da Comissão de Licitação   
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A N E X O - I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta empresa em qualquer fase 

de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 

(dezoito) e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 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 - II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO 

QUADRO SOCIETÁRIO   

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

 

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na XXX, 

DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, nos termos do inciso 

XII, art. 18 da lei nº 12.708/2012. 

 

 

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 - III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- OPERACIONAL  

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

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 

Federal nº 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 - IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EQUIPAMENTOS  

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na XXX, 

DECLARA que dispõem de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para 

a execução do objeto do presente edital, conforme estabelece o § 6º do art. 30, da Lei 

Federal nº 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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ANEXO - V 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2021 

 TOMADA DE PREÇOS No 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2021 

 
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 043.930.175-

01, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, neste ato representada pelo Secretário Municipal, 

senhor ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, brasileiro, casado, portador da 

Carteira de Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 043.930.175-

01, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, representada 

neste ato pelo senhor Secretário, Divino Gustavo Ferreira Carias, FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, representado neste ato, pela Secretária Municipal de Saúde, senhora Maria 

Gabriela Izoton, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, 

representado neste ato, pela Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, 

Senhora Scheilla Bernardes Spengler, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, 

representado neste ato, pelo Secretário Municipal de Educação, senhor Carlos Lopes da 

Fonseca, denominando-se a partir de agora, simplesmente CONTRATADA; firma o 

presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de TOMADA 

DE PREÇOS  n.º 003/2021, 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 presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, e corretiva, 
com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos com mão de obra e 
ferramentas, para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, 
equipamentos e instalações prediais, incluindo as instalações hidrossanitárias, gás 
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liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, 
gesso, marcenaria, persianas, pintura, alvenaria e divisórias, incluindo, bombas de água 
e esgoto nas edificações em utilização pela Prefeitura Municipal de Luis Eduardo 
Magalhães – BA, em conformidade com as condições do edital e seus anexos, de acordo 
com as especificações contidas no procedimento licitatório modalidade TOMADA DE 
PREÇOS nº 003/2021.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 
 
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, 
consubstanciada em termo aditivo. 
 
§ 1o. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as 
condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço 
unitário, em obediência ao cronograma dos serviços. 
 
Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas 
quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, 
através da medição de Serviços Executados.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a ser 
pago de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato. 
 
Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente 
contrato correrão à conta da seguinte programação financeira:  
 
Unidade Orçamentária: 02.06.200 – Fundo Municipal De Educação - FME 
Projeto/Atividade:  
12.365.039.2014 – Gestão Das Ações De Manutenção Da Educação Infantil; 
12.361.039.2015 – Gestão Das Ações De Ensino Fundamental (25%); 
Fonte De Recursos: 01 – Educação 25% 
 
 
Unidade Orçamentária: 02.04.000 – Secretaria Municipal De Planejamento, Orçamento E Gestão; 
Projeto/Atividade: 04.121.029.2007 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Orçamento E Gestão; 
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Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
 
Unidade Orçamentária: 02.05.000 – Secretaria Munic. De Administração E Finanças; 
Projeto/Atividade:  
04.122.031.2008 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Adm. E Finanças; 
04.128.031.2012 – Capacitação Dos Servidores Da Administração; 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
 
Unidade Orçamentária: 02.07.000 – Secretaria Municipal De Cultura E Turismo; 
Projeto/Atividade: 13.122.032.2028 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Cultura E Turismo;  
 
Unidade Orçamentária: 02.07.100 – Secretaria Municipal De Esporte E Lazer; 
Projeto/Atividade: 27.813.033.2082 – Gestão Das Ações Da Sec. Municipal De Esporte E Lazer; 
 
Unidade Orçamentária: 02.08.000 – Sec. Municipal De Trabalho E Assistência Social; 
Projeto/Atividade: 08.122.050.2031 – Gestão Das Ações Da Secretaria Mun. De Trabalho E 
Assistência Social; 
 
Unidade Orçamentária: 02.08.100 – Fundo M. De Assistência Social – FMAS; 
Projeto/Atividade:  
08.244.050.2079 – Gestão Das Ações Do Fundo M. De Assist. Social – Vinculados; 
08.243.050.2088 – Gestão Das Ações Do Sist. Único De Assistência Social – Suas; 
08.244.050.2102 – Gestão Das Ações Do Prog. Bolsa Fam. E Do Cad. Único – Suas; 
08.244.050.2112 – Gestão Das Ações Do Conselho Municipal De Assist. Social; 
Fonte De Recursos: 28 – FEAS; 
Fonte De Recursos: 29 – FNAS; 
 
Unidade Orçamentária: 02.08.100 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS; 
Projeto/Atividade:  
08.122.050.2044 – Gestão Das Ações Do Fundo M. De Assist. Social – Rec. Livre; 
08.244.050.2112 – Gestão Das Ações Do Conselho Municipal De Assist. Social; 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
 
Unidade Orçamentária: 02.15.000 – Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente – FMCA; 
Projeto/Atividade: 08.243.050.2098 – Gestão Das Ações Do Fundo Mun. Da Criança E Do 
Adolescente; 
 
Unidade Orçamentária: 02.09.100 – Fundo Municipal De Saúde - FMS 
Projeto/Atividade:  
10.301.051.2054 – Gestão Das Ações Dos Serv. De Saúde – Rec. Próprios (15%); 
10.128.051.2053 – Capacitação Dos Servidores Da Rede Municipal De Saúde; 
10.301.051.2101 – Gestão Das Ações Do Conselho Municipal De Saúde; 
Fonte De Recursos: 02 – Saúde 15%. 
 
Unidade Orçamentária: 02.10.000 – Secretaria Municipal De Infraestrutura; 
Projeto/Atividade: 15.451.057.2059 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Infraestrutura; 
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Unidade Orçamentária: 02.11.000 – Sec. Mun. De Seg. Ordem Pública E Trânsito; 
Projeto/Atividade:  
06.181.038.2060 – Gestão Das Ações Da Guarda Municipal; 
06.122.038.2061 – Gestão Das Ações Da Sec. De Seg. Ordem Pública E Trânsito; 
06.181.038.2128 – Gestão Das Ações Da SUTRANS; 
 
Unidade Orçamentária: 02.12.000 – Secretaria Municipal De Agricultura; 
Projeto/Atividade: 20.691.035.2063 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Agricultura; 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 
Unidade Orçamentária: 02.13.000 – Secretaria Municipal De Meio Ambiente; 
Projeto/Atividade: 18.542.034.2067 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Meio Ambiente; 
 
Unidade Orçamentária: 02.14.000 – Secretaria Mun. De Indústria, Comércio E Serviços; 
Projeto/Atividade: 04.122.037.2083 – Gestão Das Ações Da Sec. Municipal De Ind. Com. E 
Serviços; 
 
Unidade Orçamentária: 02.01.700 – Sec. Muni. De Ciência, Tecnologia E Inovação; 
Projeto/Atividade: 19.122.056.2120 – Gestão Das Ações Da Sec. Mun. De Ciência, Tec. E Inovação; 

 
Elemento De Despesa: 3.3.9.0.39.00.00000000 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO. 
 
Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição 
dos serviços executados no período, para efeito de faturamento. 
 
§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia 
do Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa à obra contratada. 
 
§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 
quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados 
parcialmente. 
 
§ 3o. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados em até 30 (trinta 

dias) após a apresentação de boletim de medição devidamente aprovado, comprovação 
de regularidade fiscal, jurídica, trabalhista, previdenciária e emissão de nota fiscal de 
prestação de serviços, ou até a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica 
da CONTRATANTE, CONCEDENTE ou observadas as condições estabelecidas neste 
Contrato.    
 
§ 4o. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12 
(doze) meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data da 
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proposta de preços pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
I - Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal 
devidamente credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, 
servir de elo constante de ligação entre as partes, sendo que qualquer substituição do 
gestor contratual, deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias corridos; 
 
II - Executar, sob sua inteira responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos 
serviços, em obediência às normas técnicas e projeto aprovado, fornecendo materiais, 
mão-de-obra e equipamentos necessários; 
 
III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, 
quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer 
título, nem mesmo ao de solidariedade; 
 
IV - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste 
Contrato, diretamente por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou 
por seus prepostos; 
 
V - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços 
decorrentes de erros constatados, de sua responsabilidade; 
 
VI - Providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto 
deste Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do uso de 
equipamentos provisórios e de segurança; 
 
VII - a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer preposto 
por determinação do CONTRATANTE; 
 
VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas 
aos empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro do 
INSS correrão por conta da CONTRATADA; 
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IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e 
equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos 
eventualmente venha a ocorrer; 
 
X - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
e assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
XI - prestar garantia, na forma prevista no item 11 do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
N.º 003/2021. 
 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter 
pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da 
pendência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, 
considerada a natureza dele; 
 
II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 
 
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado. 
 
IV – Os quantitativos, só poderão ser executados exclusivamente pela CONTRATADA, 
de acordo com a necessidade apresentada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão.   
 
CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou 
subempreitar os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito 
do CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
Parágrafo único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade 
integral pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá 
por todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer 
vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
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Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da 
utilização pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda 
deste Contrato e disposto no § 1o do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a 
CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 
I - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, 
em até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades 
constantes da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA; 
 
II - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, 
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades 
constantes da Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas, 
alternativamente, as seguintes multas: 
 
I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima 
Segunda, sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
 
II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 
 
§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente 
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de 
reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar. 
 
§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra. 
 
§ 4o. O CONTRATANTE descontará da garantia prestada pela CONTRATADA o valor 
das multas previstas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a 
CONTRATADA pela diferença. 
 
§ 5o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento. 
 
§ 6o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser 
impostas pelas autoridades competentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com 
fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento 
Provisório”. 
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§ 1o. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que 
deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde 
Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha 
sido igualmente aprovada. 
 
§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas 
técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima 
mencionada.  
 
§ 3o. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá 
corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for 
fixado pelo CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se 
sem efeito a comunicação da conclusão. 
 
§ 4o. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, 
o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo 
das penalidades previstas. 
 
§ 5o. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento 
Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios 
ou testes. 
 
§ 6o. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será 
efetuado após o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante 
lavratura do competente “Termo de Recebimento Definitivo”. 
 
§ 7o. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a consequente emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do 
término do prazo de observação previsto no § 5o desta cláusula. 
 
§ 8o. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo específica deste contrato, e não 
havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de 
Encerramento das Obrigações Contratuais. 
 
§ 9o. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
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Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela 
legislação vigente. 
 
§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou 
ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou 
diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-
los a essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer 
diferenças resultantes dessas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer: 
 
I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas 
obrigações e das demais cláusulas contratuais; 
 
II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do 
CONTRATANTE; 
 
III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da 
CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE; 
 
IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução 
das especificações contratuais; 
 
V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE; 
 
VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela 
CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE; 
 
VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a 
execução contratual; 
 
VIII - a dissolução da CONTRATADA; 
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IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato. 
 
§ 1o. A rescisão contratual poderá ser: 
 
I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos; 
 
II - Judicial, nos termos da legislação em vigor; 
 
III - amigável, por acordo entre as partes. 
 
§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do 
art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto 
contratual por execução direta ou indireta. 
 
§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará 
posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem 
como de todos os materiais existentes, devendo, porém, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias, contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação 
detalhada, historiando as razões da rescisão. 
 
§ 5o. A avaliação, citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo 
CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas 
do CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre 
pessoas alheias. 
 
§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para 
apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar 
do acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e 
desimpedido. 
 
§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os 
direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea 
d, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 
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O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele 
derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser 
negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do 
CONTRATANTE. 
 
§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos. 
Diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela 
CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela. 
 
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução 
deste Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites 
legais e os direitos assegurados à contratada. 
 
§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e 
a Proposta Comercial da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 
 
As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, 
através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o 
assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas 
conforme o destinatário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Luís Eduardo 
Magalhães, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Luís Eduardo Magalhaes/BA, __ de julho de 2021. 
 

 
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE  

 

 
DIVINO GUSTAVO FERREIRA 

CARIAS 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 

 
WILTON BARBOSA NOVAES  

Procurador Geral do Município  
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MARIA GABRIELA IZOTON 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

 

CARLOS LOPES DA FONSECA 

   Secretário Municipal de 
Educação  

 

 

SHEILA BERNARDES SPENGLER 

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

 

 

XXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHA 01          

Nome:  

CPF 

TESTEMUNHA 01          

Nome:  

CPF 
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ANEXO – VI 

MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO BÁSICO  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

COMPOSIÇÃO DO BDI  
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MEMORIAL DESCRITIVO /PROJETO BÁSICO 

 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
 
1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;  

1.2. Decreto Federal nº 7.892/13 

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/14 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional 

de Microempresa e Empresa de Pequeno porte.  

1.4. Lei Estadual da Bahia nº. 9.433/2006. 

1.5. Nas normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

2. DO OBJETO 

 
 

2.1. O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo de 

engenharia, para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, e corretiva, 

com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos com mão de obra e 

ferramentas, para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos 

e instalações prediais, incluindo as instalações hidrossanitárias, gás liquefeito de petróleo 

(GLP), elétricas, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, 

persianas, pintura, alvenaria e divisórias, incluindo, bombas de água e esgoto nas 

edificações em utilização pela Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães – BA, 

através de contrato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo 

de Referência. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 
 
3.1. A Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

predial preventiva e corretiva, visa atender as necessidades de todas as Unidades das 

Secretarias do Município. Tal contratação se dá em virtude do efetivo da Prefeitura Municipal, 

não possuir condições técnicas para executar tais serviços, visto que, além da falta de técnicos 
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para execução e equipamentos de proteção individual adequado, existe a necessidade de a 

empresa ser regularizada junto aos órgãos ambientais e sanitários competentes, além da 

correta destinação e descarte dos resíduos. 

3.2. A contratação do objeto deste termo é necessária para atender ao bom e eficaz 

funcionamento dos Prédios Municipais, desde que solicitado por ordem de serviço do 

responsável pelo contrato. 

3.3. O modelo de contratação para o prazo estabelecido neste Edital refere-se à prestação de 

tais serviços com cobertura total de peças e materiais, visando criar-se um histórico rico e 

detalhado dos serviços realizados, peças reparadas e substituídas, ocorrências nos 

equipamentos e todas as demais informações necessárias que venham compor o histórico de 

manutenção e facilitar a gestão futura dos serviços de manutenção na Prefeitura Municipal. 

 

3.4. A contratação de empresa especializada visa manutenir as unidades físicas prediais, seus 

mobiliários fixos, bombas e motores de água, subestação, grupo gerador e QTA, SPDA, 

transformadores, casa de máquinas, sistemas de combate a incêndio e sistema de gases 

medicinais. 

 

3.5. Os equipamentos necessários à manutenção de uso eventual e de custo elevado 

(plataforma elétrica de elevação, máquina de solda, etc.) que, em caso de contratação de mão 

de obra, devem ser locados pela CONTRATADA. No caso de contratação deste serviço, a 

contratada deverá otimizar e realizar os serviços necessários em cronograma específico para o 

uso destes equipamentos de forma a reduzir o custo para a CONTRATANTE. 

 

3.6. Entende-se que as empresas especializadas são capazes de avaliar corretamente o uso de 

máquinas, ferramentas e insumos de forma a gerar um cronograma físico das atividades 

necessárias ao cumprimento do serviço de manutenção, primando pela qualidade do serviço e 

materiais empregados. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
 

4.1. As despesas para custear o objeto deste Termo correrão por conta de recursos 
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consignados no orçamento do órgão proponente do edital, cuja dotação orçamentária estará 

disposta na ordem de serviço e/ou fornecimento. 

 

5. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 

Correrá por conta da Contratada as despesas de carga, descarga, seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários e todos os outros custos decorrentes da prestação do 

serviço. 

 

5.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

 

5.1 - Deverá ser implantado um Sistema de Manutenção Preventiva, de modo a preservar o 

desempenho, a segurança e a confiabilidade dos componentes e sistemas da edificação, 

prolongar a sua vida útil e reduzir os custos de manutenção. 

5.2 - Os serviços de conservação e manutenção correspondem às atividades de inspeção, 

limpeza e reparos dos componentes e sistemas da edificação serão executados em obediência 

ao Programa de Manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados 

nos componentes da edificação. 

5.3 - A CONTRATADA deverá ter, no mínimo, em seu quadro permanente uma equipe 

mínima de mão-de-obra qualificada nas quantidades e especificidades, podendo essa equipe 

ser acrescida de mais profissionais e de mais especialidades em função do vulto e 

complexidade dos serviços a serem realizados.  

5.4 - Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá disponibilizar permanentemente 

uma quantidade de veículos suficientes para os serviços, ficando a cargo da mesma a 

manutenção e o abastecimento (combustível) desses veículos. 

5.5 - Caberá ao fornecedor contratado a execução de todos os serviços necessários à 

manutenção e conservação atinente a presente contratação, devendo executar, dentre outros, 

os seguintes serviços: 

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
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6.1. Instalações hidráulicas e sanitárias: Reservatório, Bombas hidráulicas, vazamento e caixas 

de descarga, Registros, torneiras e metais sanitários, Ralos e aparelhos sanitários, Tubulações, 

caixas coletoras e calhas. 

6.2 Os serviços contínuos de engenharia, deverão ser voltados à manutenção preventiva, 

corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais correlatos, nas instalações 

elétricas existentes ou que venham a ser instalados, bem como reconstituição/adequação das 

partes civis afetadas, nas instalações prediais desta CONTRATANTE. 

6.3 Os serviços objeto deste Termo de Referência estender-se-ão a novas partes e 

equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA. 

6.4 Os equipamentos e ferramental básicos serão disponibilizados pela CONTRATADA tanto 

na prestação dos serviços contínuos, quanto dos serviços eventuais, sem ônus adicional para a 

CONTRATANTE. 

6.5 Os serviços contínuos e os serviços eventuais, nos quais seja necessária a utilização de 

peças e/ou materiais extras, ou ainda, de mão de obra eventual, somente serão realizados 

mediante emissão Ordens de Serviços e aprovação do orçamento pela CONTRATANTE. 

6.6 Os valores decorrentes das Ordens de Serviços finalizadas e aprovadas pela 

CONTRATANTE serão faturados mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal 

específica e distinta à da dos serviços contínuos. 

6.7 Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que não 

tenham sido autorizados por meio de Ordem de Serviço, serão desconsiderados para fins de 

pagamento. 

6.8 Os serviços, quer contínuos ou eventuais, somente serão considerados executados 

mediante a aprovação, de todas as etapas, incluídas a retirada dos entulhos, a reconstituição 

das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas. 

6.9 Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, deverão 

obedecer a todas as normas vigentes cabíveis. 

6.10 Instalações Elétricas Convencionais. 
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6.10.1 Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT), de Força e Luz. 

- Substituição de tampas dos quadros que estejam danificados; 

- Verificação da falta de existências de parafusos e porcas, para colocação dos mesmos; 

- Efetuar limpeza interna e externa dos quadros; 

- Elaboração de esquema, indicando as salas (ambientes/setores) atendidas por cada disjuntor;  

- Medir as tensões entre fase/fase, fase/neutro e fase/terra. (Verificação de sobretensão ou 

subtensa o); 

- Medir as correntes nos cabos de entrada. (Verificar desbalanceamento e se os cabos suportam 

a corrente); 

- Fazer balanceamento de fase quando necessário; 

- Verificar o aquecimento dos cabos e medição da corrente dos mesmos para possível 

substituição quando necessário; 

- Verificar a continuidade com a malha de aterramento; 

- Verificar a quantidade adequada de circuitos neutro e terra, para o quadro em questão; 

- Reaperto de parafusos dos disjuntores, barramentos, seccionadores entre outros; 

- Melhorar a distribuição e disposição da fiação dentro dos quadros; 

- Substituição de possíveis disjuntores com mal funcionamento. (Apresentando defeito); 

- Quando necessária, a verificação da corrente nas saídas dos disjuntores, para saber se a fiação 

desse circuito, suporta o limite máximo permitido para esse cabo; 

- Compatibilidade entre proteção do disjuntor e fiação do circuito; 

- Verificar visualmente as condições dos cabos (Mudança de cor original do cabo, rugosidade 

no cabo); e 

- Colocação de conectores apropriados para se ligar os cabos aos barramentos neutro e terra.  

 

6.10.2 Iluminação e tomadas 

- Verificar se todas as tomadas e interruptores estão com o espelho e sempre fixadas na 

parede; 

- Verificar a padronização do posicionamento da fase, neutro e terra, quando não 

padronizado, seguir a orientação da padronização indicada pela SEMOP; 

- Todas tomadas deverão ser aterradas; 

- Todas as emendas de cabos dentro das caixas da tomada ou interruptor deverão ser isoladas 

com fita isolante; 
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- Nenhuma ponta de cabo ou cabo desencapado deverá ficar sem isolamento; e 

- Quando da substituição qualquer item, que esteja danificado, permutar por outro igual ou 

similar.  

 

6.10.3 Fios e Cabos 

- Sempre utilizar a nomenclatura padrão de cores NBR-5410; Fase (Vermelho ou Amarelo), 

Neutro (Azul), Retorno (Preto ou Branco) e Terra (Verde); 

- Verificar o estado dos cabos, se apresentarem mudança de cor, deverá ser substituído por 

outro da mesma cor e espessura; 

- Reapertar os terminais; e 

- Constatado o aquecimento de algum cabo, deverá ser comunicado ao Engenheiro 

Responsável para analise e posterior substituição do 

mesmo. 

 

6.10.4 Iluminação Geral 

- Verificar as luminárias quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação 

insuficiente, substituindo as que se fizerem necessárias; 

- Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos dos 

soquetes, caso as lâmpadas não acendam; 

- Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema geral de iluminação; 

- Trocar os reatores quando do termino de vida útil; 

- Medir o nível de iluminação; 

- Efetuar limpeza das luminárias; 

- Efetuar limpeza das lâmpadas; 

- Reapertar os contatos dos reatores; 

- Reapertar os parafusos das bases dos soquetes; 

- Testar os reatores; e 

- Proceder, quando recomendado pela CONTRATANTE, reparos e consertos, inclusive a 

substituição de lâmpadas e reatores queimados ou avariados; modificações e ampliações de 

pequeno porte nas instalações elétricas; aumento de circuitos desde que a carga não ultrapasse 

os limites estabelecidos pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras e, na 

ausência destas, de normas internacionais consagradas.  
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6.10.5 Iluminação Externa (Dentro do perímetro dos pátios) 

- Inspecionar os circuitos nos postes de iluminação; 

- Inspecionar as luminárias nos postes quanto a existência de lâmpadas queimadas; 

- Verificar a existência de corrosão nas luminárias; 

- Verificar o contato dos anéis de ajuste; 

- Limpar as luminárias e vidros dos refletores; 

- Verificar a estanqueidade do compartimento das lâmpadas; 

- Verificar os soquetes das lâmpadas quanto a oxidação; e 

- Proceder, sempre quando recomendado pela CONTRATANTE, os 

reparos ou consertos que se fizerem necessários. 

 

6.10.6 Iluminação de Emergência 

- Simular falha de energia, verificando e corrigindo o desempenho das luminárias, 

substituindo-as caso seja necessário; 

- Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência; 

- Inspecionar as baterias de luz de emergência; e 

- Proceder, sempre quando recomendado pela CONTRATANTE, a substituição de tomadas 

avariadas. 

 

6.10.7 Interruptores 

- Inspecionar os interruptores, verificando se há aquecimentos anormais; 

- Realizar manutenção corretiva, quando necessária; 

- Efetuar limpeza geral; 

- Reapertar conexões e ligações; 

- Recompor isolamentos defeituosos; e 

- Proceder, sempre quando recomendado pela CONTRATANTE, a substituição de 

interruptores avariados. 

 

6.11 Instalações hidráulicas, sanitárias, revestimento, pintura, carpintaria e pavimentação. 

6.11.1 Reservatórios 

41



 

  

-Inspecionar e reparar o medidor de nível, torneira de boia, extravaso, registros de válvulas de 

pé e de retenção; 

-Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; 

-Controlar o nível de água para verificação de vazamentos; e 

-Inspecionar as tubulações imersas na água. 

 

6.11.2 Válvulas e caixas de descarga 

- Inspecionar os vazamentos; 

- Regular e reparar os elementos componentes; e 

- Testar vazamentos nas válvulas e caixas de descarga. 

 

6.11.3 Registros, torneiras e metais sanitários 

- Inspecionar o funcionamento; 

- Reparar vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material 

completo, em Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios); 

- Inspecionar corrosão; 

- Inspecionar vazamentos; 

- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 

- Reparar trechos e fixações, inclusive repintura; 

- Inspecionar as uniões dos tubos e conexões; e 

- Inspecionar tubulações das colunas de água. 

 

6.11.4 Esgotos sanitários 

- Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios); 

- Inspecionar corrosão; 

- Inspecionar vazamento; 

- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 

- Reparar trechos e fixações, inclusive repintura; e 

- Inspecionar as uniões dos tubos e conexões. 

 

 6.11.5 Ralos e aparelhos sanitários 
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- Inspecionar o funcionamento; e 

- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 

 

 

6.11.6 Caixas coletoras, caixas de gordura e caixas de decantação 

- Inspecionar no geral; 

- Retirar os materiais sólidos; e 

- Retirar óleos e gorduras. 

 

6.11.7 Calhas 

- Inspecionar vazamento; 

- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução; 

- Reparar e/ou substituir trechos e fixações; e 

- Inspecionar as uniões, calhas e tubos. 

 

6.11.8 Caixas de inspeção 

- Inspecionar periodicamente o funcionamento; e 

- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. 

 

6.12 Estrutura Civil 

6.12.1 Instalações Civis 

Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis correspondem as atividades de 

inspeção e reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão executadas mediante 

rotinas abaixo: 

- Inspecionar o estado de conservação das fachadas, observando rachaduras, fissuras, 

infiltrações, corrigindo os elementos danificados; 

- Inspecionar o estado de conservação das coberturas dos prédios, observando rachaduras, 

fissuras, infiltrações nas lajes, telhados, forros, vigas de sustentação, entre outros, corrigindo 

os elementos danificados; 
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- Inspecionar o estado de conservação dos muros e paletas, observando as condições, 

corrigindo e substituindo os elementos danificados; 

- Inspecionar o estado de conservação das caixas de embutir dos prédios, corrigindo os 

elementos danificados; 

- Inspecionar o estado de fixação das pedras e perfis metálicos das fachadas, com reparo dos 

elementos danificados, se for o caso; 

- Inspecionar portas e janelas, com reparo dos elementos danificados, se for o caso; 

- Inspecionar o estado de fixação dos brises das fachadas, com reparo dos elementos 

danificados; 

- Inspecionar o estado de conservação dos toldos existentes, corrigindo os elementos 

danificados, substituindo, se for o caso; 

- Inspecionar o estado de conservação das jardineiras, jardins e canteiros, com poda, 

substituição e readequação das mudas; 

- Lavar as brises externas, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura; 

- Executar serviços de desmontagem, realocação e montagem de paredes e portas divisórias, 

perfis, guias (inferiores e intermediarias), requadros, fechaduras, miolos, painéis ou vidros, se 

for o caso, e obedecer a padronagem existente, com aprovação da CONTRATANTE, 

verificando na execução dos serviços as demais necessidades oriundas dos mesmos (troca ou 

complementação do revestimento de pisos, regularização, entre outros), reinstalação e 

realocação de equipamentos diversos, telefonia, iluminação, comunicação e instalações 

especiais de computadores, estabilizadores, nobreaks, entre outros, se for o caso. 

- Substituir os espelhamentos das caixas de embutir, quando necessário; 

- Executar consertos em paredes, trincas, cantos quebrados, entre outros, bem como reparos 

em revestimentos de paredes (pinturas, revestimentos em granitos, mármores, azulejos, 

rebocos, graninhas, entre outros); e 

- Efetuar montagem/desmontagem, realocação e substituição de pias, bancadas de cozinha e 

similares.  

 

Observações:  

a) Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis normalmente 
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restringem-se a substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve 

ser feita após a remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de 

sua base de apoio, adotando-se, então, o mesmo processo construtivo original da edificação; 

b) Conforme o caso, será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento 

danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas 

diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo 

desempenho do conjunto; 

c) Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, 

devera esta também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de 

áreas técnicas diversas como hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas 

antes da correção das instalações civis; 

d) Manutenção de Coberturas, Esquadrias; e 

e) Deverão ser realizados todos os procedimentos, as intervenções, as rotinas e as tarefas de 

manutenção preventiva e corretiva recomendadas pela boa técnica, conforme as leis, as 

normas e as instruções aplicáveis a cada caso, inclusive recomendações do fabricante dos 

equipamentos. 

 

6.12.2 Coberturas 

- Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos de coberturas; 

- Efetuar os trabalhos técnicos necessários as recuperações de coberturas devendo os serviços 

obedecerem ao padrão técnico existente e recomendado; 

- Observar que todos os materiais deverão ser similares aos já existentes para a correta 

adaptação a estrutura e obedecendo as normas técnicas de segurança e serem perfeitamente 

montados e aplicados a fim de evitar-se qualquer problema de ajuste, transpasse ou 

homogeneidade; 

- Verificar e combater, caso exista, focos de cupins; 

- Observar que quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber 

orientação técnica e autorização do setor competente da Contratante; e 

- Compreende-se na cobertura, todos os serviços inerentes ao talhamento, estrutura de 

madeira e sistema de captação de águas pluviais por meio de calhas e tubos de queda. 

 

6.12.3 Pavimentação, Revestimento e Pintura 
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- Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em pavimentação interna e externa a 

base de pedras portuguesas, cimentado, concreto, madeira, carpete, ladrilhos, mármore, 

granitos, vinílico, entre outros; 

- Observar ao calcamento do pátio externo, aplicar-se-á toda a programação de manutenção 

preventiva e corretiva; 

- Executar emassamentos e pinturas em geral;  

- Executar pintura de tubulações, esquadrias metálicas e de madeira; 

- Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber orientação 

técnica e autorização do setor competente da Contratante; 

- Observar todos os serviços de pedreiro, incluso assentamento de azulejos, seguirão as 

técnicas especificadas pelo setor competente da Contratante; e 

- A manutenção em pavimentação, revestimento e pintura obedecerão às orientações técnicas 

preliminares, devendo ocorrer mediante o emprego de idênticos materiais e cores, exceto 

quando existir determinação em contrário; 

 

6.12.4 Serviços de Alvenaria 

- Executar tarefas de alvenaria, referentes a restauração de revestimento das paredes, retiradas 

de trincas e fissuras; 

- Reparar e efetuar serviços de acabamento gerais nas edificações e telhados; 

- Preparar massa para alvenaria em geral; 

- Preparar superfícies de paredes; 

- Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada. 

 

6.12.5 Esquadrias e Divisórias (material celular, madeira e gesso) 

- Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em esquadrias e divisórias; 

- Verificar e combater, caso exista, focos de cupins; 

- Observar no caso de esquadrias e divisórias, remanejamentos, substituições, alterações e/ou 

complementações somente poderão ocorrer mediante o emprego de materiais de idêntica 

qualidade, acabamento e tenacidade, assim como os demais complementos (montantes, 

rodapés, alumínios, vidros, entre outros) deverão ser da linha existente. Ainda, na 

manutenção das esquadrias implicara sempre que necessário a execução da pintura de 

revestimento; e 
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- Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber autorização 

do setor competente da Contratante. 

 

6.12.6 Serralheria 

A Contratada executara tarefas de serralheria, conforme a seguir: 

- Inspecionar as instalações; 

- Reparar armações, grades, portões e esquadrias metálicas, inclusive serviços de solda; 

 - Executar os seguintes serviços: lixamento, com pinturas de fundos e pinturas padronizadas 

em grades, portões e esquadrias metálicas, conforme padrões da contratada; 

- Reparar, trocar trancas e fechaduras, se for o caso; 

- Regular portas; 

- Reparar ou substituir os motores de acionamento dos portões, se for o caso; 

- Substituir portas, portões, janelas, alambrados e grades, quando necessário; 

- Inspecionar e consertar, se necessário, o sistema de comando das portas e portões; 

- Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada. 

 

7. DOS LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

7.1. É destinado a toda edificação em utilização para atendimento das demandas das 

secretarias municipais da prefeitura de Luís Eduardo Magalhães - BA, sendo realizados 

unicamente após solicitação através de ordem de serviço. 

 

8. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
8.1. Para a execução do objeto será formalizado contrato de prestação de serviços, cuja minuta 

acompanha o Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, 

obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e a 

Proposta de Preços da empresa vencedora. 

8.2. O prazo de validade contrato de prestação de serviços será de 12 (doze) meses, com início 

na data de sua assinatura. 
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9. DO PRAZO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados em até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento 

da Ordem de prestação de serviços emitida pela Secretaria Municipal competente. A critério 

do Gestor do contrato, o prazo de início poderá ser adiado. 

9.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela 

Secretaria Municipal competente, o qual fará a verificação da conformidade do serviço 

prestado com as especificações constantes do Termo da Ata. 

9.3. A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade da 

empresa Contratada. 

9.4. A fiscalização poderá exigir o afastamento de qualquer empregado ou preposto da 

licitante contratada que venha a causar embaraço ou adote procedimentos incompatíveis com 

o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

9.6. A licitante Contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados neste 

Termo de Referência, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

Fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

 

10. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 
 
10.1. Todos os produtos e materiais necessários à execução dos serviços ficarão sob aguarda e 

responsabilidade da contratada; 

10.1.1. Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar danos 

à saúde humana; 

10.2. A contratada deverá emitir declaração de execução de serviços para a Secretaria 

Municipal de Saúde, devidamente assinada pelo responsável do local, que deverá ser entregue 

juntamente com a nota fiscal de prestação de serviços; 
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10.3. A empresa executora deverá dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com 

registro no Ministério da Saúde e atender as exigências e normas, inclusive de segurança e 

ambientais, quando instituídas pelas Agências e Órgãos Oficiais reguladores e/ou 

fiscalizadores; 

10.4. A Contratada deverá utilizar profissionais em número adequado para execução dos 

serviços propostos;  

10.4.1. Os funcionários da Contratada deverão apresentar-se, ao local da execução, 

devidamente uniformizados e com equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados 

para o desempenho das atividades;  

10.5. A Contratada deverá utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos 

produtos sem interrupção na sua aplicação, bem como contar com equipamentos reservas 

para possíveis substituições em caso de defeito;  

10.6. A Contratada não deverá expor seus funcionários e terceiros a exposição direta aos 

produtos aplicados;  

10.7. A Contratada assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente 

causados a pessoas e ao patrimônio da Prefeitura, quando comprovadamente tenha ocorrido 

por negligência e/ou inabilidade dos funcionários da Contratada, esta promoverá a quem de 

direito o ressarcimento dos danos, quando da execução dos serviços;  

10.7.1. A Contratada assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos 

e garantias do Contrato;  

10.8. A aprovação/aceitação dos serviços, por parte da CONTRATANTE, não exime a 

Contratada de quaisquer das responsabilidades estipuladas em contrato, e se a Administração 

julgar necessário deverá a mesma (Contratada), corrigir falhas, num prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, sem que tal fato represente ou importe em ônus para a Contratante;  

10.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme art. 71 da Lei nº 

8.666/1993; 

11. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
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11.1. Prestar os serviços contratados com características exigidas no contrato e de acordo com a 

legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, 

ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

11.2. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 

11.3. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pelo CONTRATANTE;  

11.4. Comunicar a Prefeitura Municipal de LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

11.5. Manter informada a Prefeitura de LUÍS EDUARDO MAGALHÃES quanto a mudanças 

de endereço, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento. 

11.6. Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto da presente 

licitação; 

11.7. 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. 

11.8. 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. 

11.9. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, 

inclusive as Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização. 

11.10.  Após os procedimentos necessários à execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 

deixar cada setor/objeto envolvido em perfeito estado/funcionamento; 

11.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) desde que a despesa não esteja liquidada; 
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11.12. Comparecer, sempre que convocada, às visitas e/ou reuniões solicitadas pelo 

CONTRATANTE, assumindo ônus por sua ausência; 

11.13. Assumir todas as responsabilidades na ocorrência de acidentes de trabalho, quando 

forem vítimas os seus empregados ou por eles causados a terceiros no desempenho de suas 

atividades; 

11.14. 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. 

12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 
12.1. Proporcionar as condições necessárias para a realização dos eventos, bem como a 

indicação dos locais a serem efetuados os referidos serviços deste Termo de Referência. 

12.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com as 

especificações técnicas anteriormente apresentadas; 

12.3. Efetuar o pagamento após a apresentação da fatura pela Contratada nas condições 

estipuladas em contrato. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
 

13.1 Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na execução do serviço e o 

cumprimento dos prazos. 

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

execução do objeto. 

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

informações adicionais pertinentes à execução do objeto. 
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13.4 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. 

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

13.6. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do contrato; 

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

14. SANÇÕES 

 
 
14.1. 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 e com os demais órgãos envolvidos na contratação 

proposta;  
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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 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. 

  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. 

A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

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. 

No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação 

financeira, calculado pela fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima 

quarta deste Instrumento. 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. 

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 de que trata esta 

Cláusula. 

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, 
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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. 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
 
15.1. O pagamento à contratada será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste do serviço prestado. 

15.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, 

acompanhada dos documentos solicitados pela Secretaria de Saúde, todos devidamente 

conferidos por servidor público responsável. 

15.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15.4. 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. 

15.5. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverão ser especificados no corpo da Nota 

Fiscal o número do respectivo empenho e os dados bancários da empresa contratada. 

16. DOCUMENTAÇÃO 

 
 

16.1. A Nota Fiscal comumente apresentada pelos fornecedores chama-se Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, o qual deverá vir necessariamente, acompanhado da Nota 

Fiscal Eletrônica, obtida por meio do link da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – 

SEFAZ, conforme exigência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 

16.2. Deverão ser encaminhados juntamente com o DANFE, os seguintes documentos: Nota 

Fiscal Eletrônica e as Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 

Trabalhista). A falta de um desses documentos impossibilitará a realização dos pagamentos. 

PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 
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Acessar o link 

http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_

acesso.asp x 

Digitar a Chave de Acesso, localizada no canto superior direito (abaixo do código de barras) 

do DANFE; 

Digitar Código Impresso ao Lado; Clicar em Consulta Resumida; Clicar em Imprimir NF-e. 

 

17. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 
17.1. Toda e qualquer informação quanto à execução do objeto, após celebração do termo 

contratual, deverá ser dirigida ao setor de licitação, por meio de documento a ser entregue e 

protocolado. 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 14 de junho de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 

Franklin Willer Leite dos Santos  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

55

http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx
http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx
http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx


 Minha Empresa

CNPJ:  

Obra

MANUTENÇÃO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 INSTALÇÕES PROVISÓRIAS 41.757,50 1,65 %

 1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 250 135,27 167,03 41.757,50 1,65 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 144.798,10 5,72 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 200 46,02 56,83 11.366,00 0,45 %

 2.2  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m³ 100 227,42 280,82 28.082,00 1,11 %

 2.3  97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 300 14,55 17,97 5.391,00 0,21 %

 2.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 500 19,23 23,75 11.875,00 0,47 %

 2.5  12 ORSE Demolição de forros m² 1000 6,34 7,83 7.830,00 0,31 %

 2.6  23 ORSE Demolição de divisórias tipo divilux m² 500 13,94 17,21 8.605,00 0,34 %

 2.7  43 ORSE Retirada de calha m 150 8,24 10,17 1.525,50 0,06 %

 2.8  10235 ORSE Retirada de rodapé de madeira m² 200 5,62 6,94 1.388,00 0,05 %

 2.9  3141 ORSE Remoção de caixão de madeira (aduela) un 30 6,97 8,61 258,30 0,01 %

 2.11  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 30 16,90 20,87 626,10 0,02 %

 2.12  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 150 27,74 34,25 5.137,50 0,20 %

 2.14  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 25 10,30 12,72 318,00 0,01 %

 2.15  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 200 1,08 1,33 266,00 0,01 %

 2.16  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50 7,51 9,27 463,50 0,02 %

 2.17  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 50 7,78 9,61 480,50 0,02 %

 2.18  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 250 2,75 3,40 850,00 0,03 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2021 - Bahia

SBC - 05/2021 - Bahia

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

EMBASA - 06/2017 - 

Bahia

 23,48% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintética

 
  -  -  / BA

 /  
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 Minha Empresa

CNPJ:  

 2.19  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 2000 2,99 3,69 7.380,00 0,29 %

 2.20  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1000 3,10 3,83 3.830,00 0,15 %

 2.21  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 350 70,87 87,51 30.628,50 1,21 %

 2.22  97656 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 20 189,31 233,76 4.675,20 0,18 %

 2.23  102192 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 m² 100 12,54 15,48 1.548,00 0,06 %

 2.24  85406 SINAPI REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA m² 200 49,70 61,37 12.274,00 0,48 %

 3 TRANSPORTES E BOTA FORA 13.164,00 0,52 %

 3.1  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 300 13,73 16,95 5.085,00 0,20 %

 3.2  10033 ORSE Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 m³ 300 21,81 26,93 8.079,00 0,32 %

 4 COBERTURAS 376.774,00 14,87 %

 4.1  270 ORSE Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% 

do material - R1

m² 1000 67,00 82,73 82.730,00 3,27 %

 4.2  272 ORSE Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, 

Itabaianinha ou similar, com reposição de 20% do material - Rev 02

m² 1000 69,30 85,57 85.570,00 3,38 %

 4.3  274 ORSE Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 

20% do material (Simonassi ou similar)

m² 1000 79,45 98,10 98.100,00 3,87 %

 4.4  9896 ORSE Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição 

de 50% do material, exclusive madeiramento

m² 2000 20,49 25,30 50.600,00 2,00 %

 4.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 300 51,26 63,30 18.990,00 0,75 %

 4.6  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 100 45,89 56,66 5.666,00 0,22 %

 4.7  12718 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, 

OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m² 300 94,80 117,06 35.118,00 1,39 %

 5 FECHAMENTOS VERTICIAS 131.790,00 5,20 %

 5.1  87520 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 300 82,19 101,49 30.447,00 1,20 %

 
  -  -  / BA

 /  
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 5.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 300 37,20 45,93 13.779,00 0,54 %

 5.3  90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 200 47,28 58,38 11.676,00 0,46 %

 5.4  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 200 55,06 67,99 13.598,00 0,54 %

 5.5  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 200 8,65 10,68 2.136,00 0,08 %

 5.6  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 300 4,35 5,37 1.611,00 0,06 %

 5.7  87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 200 4,92 6,08 1.216,00 0,05 %

 5.8  176 ORSE Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 

aplicação

m² 200 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.9  4065 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 

aplicação

m² 100 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.10  96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 300 154,75 191,09 57.327,00 2,26 %

 6 REVESTIMENTOS 850.718,20 33,58 %

 6.1 PAREDES 464.280,00 18,33 %

 6.1.1  96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

m² 2000 21,50 26,55 53.100,00 2,10 %

 6.1.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 5000 13,08 16,15 80.750,00 3,19 %

 6.1.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 10000 2,33 2,88 28.800,00 1,14 %

 6.1.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 5000 11,58 14,30 71.500,00 2,82 %

 6.1.5  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 1000 24,77 30,59 30.590,00 1,21 %

 6.1.6  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1000 11,02 13,61 13.610,00 0,54 %

 6.1.7  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 5000 9,73 12,01 60.050,00 2,37 %

 6.1.8  88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1000 14,55 17,97 17.970,00 0,71 %
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 6.1.9  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1000 15,30 18,89 18.890,00 0,75 %

 6.1.10  87274 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

m² 1000 67,85 83,78 83.780,00 3,31 %

 6.1.11  10865 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm m² 500 8,49 10,48 5.240,00 0,21 %

 6.2 PISOS 386.438,20 15,25 %

 6.2.1  87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

m² 100 51,08 63,07 6.307,00 0,25 %

 6.2.2  87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m² 100 57,94 71,54 7.154,00 0,28 %

 6.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 100 62,01 76,57 7.657,00 0,30 %

 6.2.4  92392 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 100 96,93 119,69 11.969,00 0,47 %

 6.2.5  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 100 49,09 60,62 6.062,00 0,24 %

 6.2.6  101869 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020

m² 200 30,87 38,12 7.624,00 0,30 %

 6.2.7  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020

m² 100 32,09 39,62 3.962,00 0,16 %

 6.2.8  101864 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020

m² 300 29,25 36,12 10.836,00 0,43 %

 6.2.9  73922/001 SINAPI PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 

ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 300 63,38 78,26 23.478,00 0,93 %

 6.2.10  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 200 730,58 902,12 180.424,00 7,12 %

 6.2.11  74005/001 SINAPI COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 

PLACA 400 KG)

m³ 60 5,44 6,72 403,20 0,02 %

 6.2.12  98673 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

m² 300 157,92 195,00 58.500,00 2,31 %

 6.2.13  87260 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 300 99,92 123,38 37.014,00 1,46 %
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 6.2.14  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 400 39,20 48,40 19.360,00 0,76 %

 6.2.15  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 60 76,77 94,80 5.688,00 0,22 %

 7 INSTALAÇÕES 211.520,20 8,35 %

 7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 154.534,30 6,10 %

 7.1.1  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 300 0,56 0,69 207,00 0,01 %

 7.1.2  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 150 3,98 4,91 736,50 0,03 %

 7.1.3  632 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 50 87,36 107,87 5.393,50 0,21 %

 7.1.4  627 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada pt 100 17,38 21,46 2.146,00 0,08 %

 7.1.5  633 ORSE Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de 

calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01

un 60 94,32 116,47 6.988,20 0,28 %

 7.1.6  631 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor pt 100 14,18 17,51 1.751,00 0,07 %

 7.1.7  624 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt 100 25,20 31,12 3.112,00 0,12 %

 7.1.8  625 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede pt 100 75,59 93,34 9.334,00 0,37 %

 7.1.9  626 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede pt 100 151,15 186,64 18.664,00 0,74 %

 7.1.10  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 50 182,59 225,46 11.273,00 0,44 %

 7.1.11  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 100 165,48 204,33 20.433,00 0,81 %

 7.1.12  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 50 167,15 206,40 10.320,00 0,41 %

 7.1.13  93144 SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 50 224,88 277,68 13.884,00 0,55 %

 7.1.14  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 50 201,48 248,79 12.439,50 0,49 %

 7.1.15  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 30 89,09 110,01 3.300,30 0,13 %

 7.1.16  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40 28,59 35,30 1.412,00 0,06 %
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 7.1.17  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 300 16,87 20,83 6.249,00 0,25 %

 7.1.18  100912 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 65,90 81,37 4.068,50 0,16 %

 7.1.19  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 38,58 47,64 2.382,00 0,09 %

 7.1.20  12561 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un 50 98,10 121,13 6.056,50 0,24 %

 7.1.21  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar un 100 80,07 98,87 9.887,00 0,39 %

 7.1.22  687 ORSE Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, incluso 

tomada

un 30 96,82 119,55 3.586,50 0,14 %

 7.1.23  513 ORSE Ponto de dado e voz, exceto caixa un 20 36,88 45,54 910,80 0,04 %

 7.2 HIDRÁULICA E ESGOTO 56.985,90 2,25 %

 7.2.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 100 132,82 164,01 16.401,00 0,65 %

 7.2.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 30 65,73 81,16 2.434,80 0,10 %

 7.2.3  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 

máquinas de lavar, etc...)

un 20 97,38 120,24 2.404,80 0,09 %

 7.2.4  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un 10 144,60 178,55 1.785,50 0,07 %

 7.2.5  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 10 100,14 123,65 1.236,50 0,05 %

 7.2.6  1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un 50 35,46 43,79 2.189,50 0,09 %

 7.2.7  1681 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 30 72,97 90,10 2.703,00 0,11 %

 7.2.8  1682 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 20 115,88 143,09 2.861,80 0,11 %

 7.2.9  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 50 101,83 125,74 6.287,00 0,25 %

 7.2.10  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un 50 170,51 210,55 10.527,50 0,42 %

 7.2.11  1204 ORSE Revisão de ponto de água tipo 1 un 60 24,74 30,55 1.833,00 0,07 %

 7.2.12  1201 ORSE Revisão de ponto de água tipo 2 un 30 73,20 90,39 2.711,70 0,11 %

 7.2.13  1205 ORSE Revisão de ponto de água tipo 3 un 20 146,17 180,49 3.609,80 0,14 %

 8 LOUÇAS E METAIS 26.964,50 1,06 %
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 8.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 50 93,72 115,73 5.786,50 0,23 %

 8.2  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 93,72 115,73 3.471,90 0,14 %

 8.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 111,46 137,63 4.128,90 0,16 %

 8.4  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 73,99 91,36 2.740,80 0,11 %

 8.5  024003 SBC APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE LAVATORIOS COMUNS UN 30 159,54 197,00 5.910,00 0,23 %

 8.6  024002 SBC APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS UN 20 199,48 246,32 4.926,40 0,19 %

 9 MÃO-DE-OBRA 513.060,48 20,25 %

 9.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 5.290,10 6.532,22 78.386,64 3,09 %

 9.2  101402 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 12 4.386,35 5.416,26 64.995,12 2,57 %

 9.3  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 24 3.129,15 3.863,87 92.732,88 3,66 %

 9.4  101399 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 4.504,89 5.562,64 66.751,68 2,63 %

 9.5  101446 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 4.666,62 5.762,34 69.148,08 2,73 %

 9.6  101422 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 24 4.759,41 5.876,92 141.046,08 5,57 %

 10 VEÍCULOS 222.979,92 8,80 %

 10.1  300259 EMBASA ALUGUEL DE VEICULO TIPO UTILITARIO CLI - 1.6 C/COMBUSTIVEL  mes 24 3.038,38 3.751,79 90.042,96 3,55 %

 10.2  722100 EMBASA EQUIPE DE 1 ELEMENTO COM F-4000  mes 12 8.971,56 11.078,08 132.936,96 5,25 %

Total Geral 2.533.526,90

Total sem BDI 2.051.769,20

Total do BDI 481.757,70

_____________________________________

Franklin Willer Leite

Secretário Municipal de Infraestrutura
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AC 4,50%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,25%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,48%

Observações:

Luís Eduardo Magalhães/BA 11 de junho de 2021

Local Data

CÁLCULO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES / BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MANUTENÇÃO PREDIALObra

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o 

ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens

Administração Central

Seguro e Garantia

 - 1

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

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

50,00%

5,00%

Siglas % Adotado

BDI=

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 

50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 

orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

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

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

63


