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Lençóis publica:
• Aviso de Publicação - Tomada de Preços Nº. 01/2022 - Contratação de
empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução de
obra de uma Quadra Poliesportiva com arquibancada e alambrado, para
as atividades da Escola Fernando Sales, localizada no Distrito Afrânio
Peixoto, deste município de Lençóis-BA.
• Aviso de Publicação - Tomada de Preços Nº. 02/2022 - Contratação de
empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execução de obra de
reforma de imóvel de saúde UBS Zilar de Brito, Alto do Cajueiro - Bairro
do Tomba Surrão, localizado na sede deste município de Lençóis-BA
• Edital de Licitação - Tomada de Preços Nº. 01/2022 - Processo
Administrativo Nº 0201/2021 - Contratação de empresa especializada do
ramo de engenharia civil para execução de obra de uma quadra
poliesportiva com arquibancada e alambrado, para as atividades da
Escola Fernando Sales, localizada no Distrito Afrânio Peixoto, deste
município de Lençóis-Ba.
• Edital de Licitação - Tomada de Preços Nº. 02/2022 - Processo
Administrativo Nº 018/2022 - Contratação de empresa do ramo de
engenharia/arquitetura para execução de obra de reforma de imóvel de
saúde UBS Zilar de Brito, Alto do Cajueiro - Bairro do Tomba Surrão,
localizado na sede deste município de Lençóis - BA, custeada com
recursos proveniente da Proposta N° 09616.4060001/13-001 aprovada
junto ao FNS.
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Licitações

AVISO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal realizará, na Sede da Prefeitura, Tipo de julgamento: Menor Preço, conforme
especificações
do
EDITAL
disponível
no
diário
do
município
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e https://lencois.ba.gov.br/moradores/ através do link,
Diário Oficial ou na sede desta Prefeitura: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 - dia 03/02/2022 às
10:00h - Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução de
obra de uma Quadra Poliesportiva com arquibancada e alambrado, para as atividades da Escola Fernando
Sales, localizada no Distrito Afrânio Peixoto, deste município de Lençóis-BA. Valor estimado R$
433.409,92. TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022 - dia 04/02/2022 às 10:00h - Objeto: Contratação de
empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execução de obra de reforma de imóvel de saúde UBS
ZILAR DE BRITO, ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO, localizado na sede deste
município de Lençóis-BA, custeada com recursos proveniente da PROPOSTA N° 09616.4060001/13-001
aprovada junto ao FNS. Valor estimado R$ 98.392,27. Informações: (75) 3334-1121 ou
licitacaopmlencois@gmail.com.

Lençóis-BA, 17 de janeiro de 2022.

WENILSON DIAS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0201/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA E ALAMBRADO, PARA AS
ATIVIDADES DA ESCOLA FERNANDO SALES, LOCALIZADA NO DISTRITO
AFRÂNIO PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO DE LENÇÓIS-BA.
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EDITAL
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PREÂMBULO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lençóis, Estado da Bahia,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10:00 horas do dia 03 de
janeiro de 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura,
situada na Praça Nossa Senhora da Vitória, nº 01, Centro, Lençóis - BA, se reunirá a
Comissão de Licitações, com a finalidade de receber documentos em atendimento ao objeto
desta Tomada de Preços, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os
procedimentos da Lei n°. 8.666/93, e suas alterações, e no que couber à Lei complementar
n° 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como demais regras deste edital, conforme segue:
Licitação: Tomada de Preços N° 001/2022
Processo Administrativo: 0201/2021
Valor Estimado: R$ 433.409,92 (Quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e nove reais e
noventa e dois centavos)
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
Regime de Execução: Empreitada por preço Global
Data e Hora da Abertura:. às 10:00 horas do dia 03 de janeiro de 2022
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Nossa Senhora da
Vitória, nº 01, Centro, Lençóis - BA.
1 - DO OBJETO:
1.1 A presente licitação na modalidade de Tomada de Preços tem por objeto contratação de
empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução de obra de uma Quadra
Poliesportiva com arquibancada e alambrado, para as atividades da Escola Fernando Sales,
localizada no Distrito Afrânio Peixoto, deste município de Lençóis-BA, conforme Planilhas,
Projetos e Cronogramas em anexo.
1.2 As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação serão
custeadas pelo orçamento destinado à Secretaria de Esporte e Lazer para o exercício de
2022, por meio das seguintes Fontes de Recurso:
Secretaria: 2.07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 2.07.01 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Projeto: 27.812.0025.1.021 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNÍCIPIO/
QUADRAS POLIESPORTIVAS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
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2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Somente poderão apresentar propostas as empresas cadastradas nesta Prefeitura
Municipal ou as não cadastradas que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, legalmente
constituídas e estabelecidas, especializadas no ramo dos serviços de interesse da
Administração, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que
satisfaçam, integralmente, a todas as condições deste Edital.
2.1.1 Para cadastramento exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a documentação
relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e Qualificação EconômicaFinanceira, conforme Artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93, todos numerados e rubricados
pelo representante legal da empresa, devendo ser apresentados em envelope lacrado e
especificado com a identificação completa da empresa interessada.
2.1.2 – A documentação para cadastramento deverá ser apresentada em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do
Município, ou ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e deverá ser
entregue e protocolado até o terceiro dia anterior a data do certame, no setor de Protocolo
do Município, na Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 Centro – Lençóis/Ba.
2.2 O Edital poderá ser adquirido através do portal da transparência do Município de Lençóis
– BA, no site da Prefeitura: www.Lençóis.ba.gov.br, no link Editais e Licitações, podendo ser
consultado também presencialmente ou ainda adquirido via impresso de segunda a sextafeira das 08 às 12hs, na sede da Prefeitura Municipal, na Pça Nossa Senhora da Vitória. 01,
Centro – Lençóis/BA.
2.3 Não poderão participar da presente licitação empresas que tenham sido consideradas
suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta
ou Indireta da União, Estados e Municípios, ou que estejam concordatárias ou com falência
decretada ou requerida.
2.4 Não poderão participar da presente licitação empresas que não tenham cumprido,
integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigentes, se
encontrem inadimplentes com quaisquer das obrigações assumidas com o Município de
LENÇÓIS.
2.4.1 Referente ao citado no item anterior, a Secretaria Municipal de Administração, ou outra
Secretaria solicitante, enviará a Copel declaração expressa, revelando os motivos pelos
quais a empresa licitante não poderá participar do citado certame, sendo, destarte,
desclassificada por ato de ofício de acordo com os trâmites legais da Lei.
2.5 Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio.
2.6 Não poderá participar, ainda, desta licitação, direta ou indiretamente:
2.6.1 O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.6.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado, exceção feita à situação prevista no § 1º do Artigo 9º
da Lei Federal nº 8.666/93.
2.6.3 Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
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2.6.4 Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto e o licitante.
2.6.5 Os documentos apresentados para o presente certame poderão ser originais ou em
cópias devidamente autenticadas. As cópias apresentadas poderão ser autenticadas pelos
membros da CPL, durante a sessão, desde que o licitante apresente os documentos
originais para verificação. Será dispensada a autenticação quando se tratar de cópia
disponibilizada por intermédio da internet.
3- CREDENCIAMENTO
3.1 - Para fins de credenciamento junto à CPL, o proponente poderá enviar um
Representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO II),
respondendo o mesmo pela representada.
3.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local de abertura do certame.
3.3 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa manifestar interesse
recursal.
3.4 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá à CPL os
seguintes documentos:
3.5 O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação em via
original ou cópia autenticada:
3.5.1. Se Dirigente, Proprietário, Sócio ou Assemelhado da Empresa:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, e suas
alterações posteriores;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores;
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame;
e) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual;
f) Carta de Credenciamento, a critério do licitante (vide ANEXO II).
g) Documento de identificação do sócio administrador, acompanhados dos documentos
pessoais, devidamente autenticados, dos sócios, empresários ou dirigentes das entidades
participantes, para comprovação da titularidade do outorgante.
Obs.: O Sócio, o Proprietário ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes para
agir isoladamente em nome da empresa, está dispensado da apresentação do documento
especificado no subitem 3.5.1, alínea “f”.
3.5.2. Se Representante Credenciado:
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a) Procuração (pública ou particular) da licitante, com prazo de validade em vigor, com
poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase da
Tomada de Preço, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção
de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos; ou,
b) Carta de Credenciamento (vide Anexo II), em papel timbrado da licitante (se tiver), com
poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer
fase deste certame, notadamente para formular a proposta, declarar a intenção de recorrer
ou renunciar ao direito de interpor recursos;
c) Documento de identificação do Procurador com foto;
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores; ou, Ato constitutivo devidamente registrado no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou Decreto de Autorização, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; ou Certificado de
Condição de Microempreendedor Individual;
e) Documento de identificação do sócio administrador, acompanhados dos documentos
pessoais, devidamente autenticados, dos sócios, empresários ou dirigentes das entidades
participantes, para comprovação da titularidade do outorgante.
Obs.: Os documentos contidos nas alíneas “a” e “b” deverão ser emitidos pela pessoa
expressamente responsável, constante do respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou
alterações estatutárias ou contratuais com autonomia para tal investidura.
3.6 – A licitante que for Microempresa ou Empresa De Pequeno Porte que quiser usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal N° 123/2006, deverá apresentar
no credenciamento Declaração de Enquadramento No Regime Das Microempresas Ou
Empresa De Pequeno Porte, pelo representante legal da empresa, acompanhada da
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa
nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007,
publicada no DOU de 22/05/2007), com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias antes
da abertura do certame.
3.7 – Deverão as empresas entregar junto com Credenciamento o CRC emitido pela
Prefeitura de Lençóis, sob a pena de não participação do certame.
3.7.1 - A falta deste documento automaticamente eliminará a empresa do certame, e seus
envelopes não serão reconhecidos.
3.8 Apresentação de Carta de Superveniência (modelo anexo VI), declarando que a
empresa não tem nenhum fato impeditivo em qualquer esfera dos governos federais,
estaduais e municipais, que impeçam sua participação no certame.
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4 - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4.1 As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no
site www.Lençóis.ba.gov.br ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à
licitação no Diário Oficial do Município, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos
sobre o procedimento.
4.2 Os projetos, planilhas, cronogramas e demais documentos necessários à elaboração das
propostas encontram-se compactados e disponibilizados, juntamente com o Edital, no site
oficial do Município.
4.3 O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente via
impresso de segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da Prefeitura Municipal, na Pça
Nossa Senhora da Vitória. 01, Centro – Lençóis/BA.
4.4 Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico:
licitacaopmlencois@gmail.com. ou pelo telefone (75) 3334-1121. Os esclarecimentos serão
respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública.
4.5 As impugnações ao edital serão recebidas até 02 (dois) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, e deverão ser dirigidas ao Setor de Licitações e
Contratos, podendo ser enviada por e-mail no endereço: licitacaopmlencois@gmail.com.,
desde que comprovado seu recebimento ou formalizada, no prazo legal, junto ao
Departamento de Licitações e Contratos, seguindo as condições e os prazos previstos no
art. 41 da Lei n° 8.666/1993.
4.6 A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, indicando o número da Modalidade Licitatória, assim como o telefone e o e-mail do
impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do
signatário para a representação da empresa licitante.
4.7 No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5 - DA VISITA TÉCNICA
5.1 Recomenda-se às Licitantes Visitar o Local onde será executada a Obra e o Serviço,
bem como suas circunvizinhanças, com a presença de pelo menos um Engenheiro Civil,
indicado pela Licitante, ou seu representante legal, ou responsável técnico, para tomar pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados.
5.1.1 As visitas ao local das obras/serviços deverão ser agendadas com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis, diretamente junto à este Município, pessoalmente ou através
do telefone: (75) 3334-1121, e a visita será realizada pelo representante da empresa
acompanhado de um representante do Município de LENÇÓIS - (BA), até 48 (quarenta e
oito) horas anterior à data prevista para apresentação das propostas.
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5.1.2 Os custos das visitas aos locais das obras, serviços e fornecimentos correrão por
conta da licitante. A visita será comprovada com a apresentação do Atestado de Visita,
emitido por servidor designado para tal ato.
5.1.3 A empresa licitante deverá apresentar, no ato da visita técnica, documento que indique
o responsável pela visita, conforme modelo do anexo VIII, devidamente assinada pelo
responsável pela empresa.
5.2 É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação “in loco” das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessários à apresentação das Propostas. A não verificação
dessas dificuldades não poderá ser invocada no decorrer ou no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos neste Edital.
5.3 Terá direito o licitante de não realizar verificação in loco, contanto, que o mesmo emita
declaração assinada pelo técnico responsável da empresa juntamente com o sócio
administrador, que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser
executada a obra, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital.
5.4 O atestado de visita fornecido pelo Município ou a Declaração de conhecimento pleno
dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra, deverá ser anexado no
Envelope 001 – HABILITAÇÃO.
6 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE
PREÇOS
6.1 Os envelopes contendo Documentos de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser
protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Lençóis-Ba, Praça Nossa
Senhora da Vitória, 01 Centro, CEP.:46.960-000, na data e horário marcados no preâmbulo
do Edital, em envelopes distintos, lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da
razão social completa do proponente os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 001 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA
TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2022
ABERTURA: 16 de novembro de 2021 às 08 horas.
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA
TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2022
ABERTURA: 16 de novembro de 2021 às 08 horas.
6.2 Todos os elementos constantes nos envelopes deverão ser apresentados perfeitamente
legíveis, não podendo apresentar rasuras, emendas, entrelinhas ou borrões, sendo que em
nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste
edital.
Nota Informativa: Em decorrência do estado de calamidade pública relativo à pandemia do
coronavírus e em atendimento aos Decretos Municipais que estabelece medidas de
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito territorial do município
de Lençóis, informamos que todos os participantes deverão usar máscaras e higienizar
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mãos antes de entrar no local de realização da sessão e, sempre que puder, higienizar as
mãos com álcool gel para manusear a documentação.
7 DA HABILITAÇÃO
7.1 Os documentos do ENVELOPE Nº 01 deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica devidamente autenticada por cartório ou servidor
público municipal, este preferencialmente, até o dia anterior à abertura da sessão.
7.2 Para os casos de diligência, para conferir ou dirimir qualquer dúvida ou esclarecimento,
relativo a qualquer documento inserido no processo, o Presidente poderá solicitar a exibição
do original.
7.3 O ENVELOPE Nº 01 conterá os documentos a seguir relacionados, em uma única via,
obrigatoriamente, numerados, rubricados, sem emendas ou rasuras, e devem estar
encadernados.
7.4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Para comprovação da Habilitação Jurídica, a proponente, conforme sua situação, consoante
aos ditames do Artigo 28 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.
7.4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
(reconhecido firma), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
7.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
7.4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4.1.5 Cópia da Cédula de Identidade dos proprietários, sócios ou gerentes, diretores e
procuradores, conforme o caso, bem como, do representante legal da firma signatária da
proposta. A empresa que nesta licitação for representada por preposto, este, por sua vez,
deve apresentar-se com o competente instrumento de procuração público ou particular e
munido de sua cédula de identidade.
7.4.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, são exigidas, consoante aos
ditames do Artigo 29 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do corrente
ano, com atividade compatível com o objeto deste certame;
7.4.2.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
ou outra equivalente, na forma da lei;
7.4.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Municipal do domicílio ou sede do
licitante ou outra equivalente, na forma da lei;
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7.4.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, conjunta com a regularidade
relativa à Seguridade Social e a Dívida Ativa da União, através de certidão conjunta
expedida pela Secretaria da Receita Federal;
7.4.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
através do Certificado de Regularidade de Situação - CRS.
7.4.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452,
de 1º de junho de 1943, redação dada pela Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2001,
sua regularização e multas trabalhistas, como prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
7.4.2.7 Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade as Certidões obtidas via
internet, cabendo a quem receber o referido documento, confirmar o seu teor na própria rede
de comunicação ou no órgão emitente.
7.4.2.8 As Certidões que comprovem a regularidade de Débitos, antes referidas deverão
conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo
Licitante no momento do Credenciamento.

7.4.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Para a comprovação da qualificação técnica, são exigidas, consoante aos ditames do Artigo
30 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.3.1 Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do
Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de
atividades relacionadas com o objeto desta licitação (Pessoa Jurídica), juntamente com o
registro junto ao CREA e/ou CAU do engenheiro responsável pela empresa;
7.4.3.2 Capacidade técnico-profissional: Comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante
apresentação de atestado(s) em nome de profissional(is) de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que tenha vínculo profissional formal
com o licitante, devidamente comprovado por documentação pertinente, na data prevista
para entrega da proposta e que conste na Certidão de Registro do CREA como responsável
técnico do Licitante. Tal(is) atestado(s) deverá(ão) ter sido emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e deverá(ão) estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT).
7.4.3.2.1 Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referente a obras
e/ou serviços em andamento.
7.4.3.3 O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar
o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços,
devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos
documentos de habilitação, por meio de:
a) Carteira de Trabalho
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V4/HVFLEFEL6B1SOLH+YBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

9/45

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
12 - Ano - Nº 3996

Lençóis

b) Certidão do CREA ou CAU para os Responsáveis Técnicos
c) Contrato Social
d) Contrato de Prestação de Serviços
7.4.3.4 Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s)
referido(s) no caput será(ão) o(s) responsável (eis) pela execução da obra, objeto deste
edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade
profissional competente;
7.4.3.4.1 O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade
técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto
deverá atender as mesmas exigências deste Edital.
7.4.3.5 Declaração expressa, para este certame, do profissional autorizando a inclusão do
seu nome na equipe técnica, assegurando sua participação ativa no objeto do contrato caso
o proponente seja vencedor, devidamente assinada, com data posterior a publicação do
edital, sendo que este documento deverá ser apresentado em original (não sendo aceito
cópia simples ou autenticada).
7.4.3.6 - Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
profissional (que consta na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao
CREA da empresa licitante), relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação: será
exigido as quantidades mínimas de parcelas de relevância, conforme abaixo:
Item
1
2

Descrição do Serviço
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, TUBOS DE ACO
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA

Uni
M²
M²

Exigido
279,62
400,00

7.4.3.6.1 - Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as
seguintes informações:
a) Características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução total do objeto do
contrato.
b) Assinatura do representante legal da contratante;
c) Data da emissão;
d) Indicação do documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou
serviços executados (ART/RRT);
Nota Explicativa: A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a
autenticidade e correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação
técnico-operacional, dentre estas a solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com
registro de atestado (atividade concluída ou em andamento), referente aos profissionais que
integrarão sua equipe técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada à
execução do contrato.
7.4.3.7 Declaração expressa pelo representante legal da empresa que:
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a) terá posse ou disponibilidade de todos os equipamentos e máquinas necessários para a
execução dos serviços no prazo estipulado com Indicação do aparelhamento técnico, bem
como da qualificação da equipe técnica, assim entendido o responsável técnico que se
responsabilizará pelos trabalhos;
b) recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições
desta licitação;
c) conhece e concorda com todos os valores expressos neste edital e seus anexos
(Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Serviços).
7.4.3.8 Atestado de visita técnica (Anexo VIII) fornecida por funcionário designado pelo
Departamento de Obras do Município, e/ou declaração, comprovando que o licitante
vistoriou e cientificou-se das condições locais e das informações operacionais necessárias
ao cumprimento das obrigações que vier a assumir perante o Município de Lençóis.
7.4.3.9 A visitas técnica deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data fixada para
o certame, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante agendamento junto à Secretaria
de Infraestrutura com funcionário indicado pelo Município. O horário de agendamento será
das 08 horas às 12 horas, através do telefone de contato (75) 3334-1121.
7.4.3.10 Poderá a licitante optar por não realizar a Visita Técnica, podendo substituí-la por
uma DECLARAÇÃO (Anexo IX) emitida pelo representante legal da licitante, juntamente
com o responsável técnico de nível superior que consta na Certidão de Registro e Quitação
de Pessoa Jurídica junto ao CREA da empresa licitante com assinatura reconhecida
atestando que "possui conhecimento inequívoco de todas as peculiaridades da execução
dos serviços licitados”.
7.4.3.11 Relação dos componentes da equipe técnica indicada para execução do objeto
desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos seus membros, observando à
equipe técnica mínima, um engenheiro civil, arquiteto ou profissional equivalente; e um
encarregado de obra.
7.4.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, a proponente, conforme sua
situação, consoante aos ditames do Artigo 31 da Lei 8.666//1993, as seguintes
documentações:
7.4.4.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
comprovando a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 meses da data de apresentação da proposta.
7.4.4.2 Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Por cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de encerramento e DHP do
contador emitido para o Balanço.
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V4/HVFLEFEL6B1SOLH+YBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

11/45

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
14 - Ano - Nº 3996

Lençóis

d) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal do
Brasil, este suprirá os documentos listados acima, letra "c".
e) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
item mediante apresentação de Termo de Abertura ou do último Balanço patrimonial
levantado, conforme o caso.
7.4.4.3 A boa situação financeira da empresa será atestada por contabilista e também
comprovada pela apresentação de laudo contábil, elaborado pelo profissional competente,
de acordo com a Instrução Normativa/MARE n° 5, de 21 de julho de 1995, sendo avaliada
pelos índices de Liquidez Geral (ILC), Endividamento Geral (IEG), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,00:
ILC=

AC
PC

e

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,00:
IEG=

AC =
PC =
ELP
=
AT =

PC +
ELP
AT
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Exigível á Longo Prazo
Ativo Total

7.4.4.4 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 em qualquer um
nos índices apurados devem comprovar, para fins de habilitação, considerados os riscos
para Administração, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total do serviço.
7.4.4.4.1 Comprovação de capital social ou patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado da obra, será feita mediante apresentação de declaração
firmada pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa, atestando que a
informação foi extraída do balanço do último exercício social já exigível ou através de
certidão expedida pela Junta Comercial, com emissão não superior a 30 (trinta) dias da
abertura do certame (documento a ser apresentado no invólucro habilitação).
7.4.4.5 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedidas pelos cartórios
competentes, com data de emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame.
7.4.4.6 Justificativa dos Índices Contábeis
7.4.4.6.1 - O Balanço Patrimonial retrata a situação econômico-financeira de uma empresa
em data definida no seu instrumento contratual, é composto pelo Ativo, o Passivo e o
Patrimônio Líquido.
7.4.4.6.2 - O Ativo é inerente às aplicações dos Bens e Direitos da entidade Contábil. O
Passivo e o Patrimônio líquido representam as obrigações, ou seja, as origens dos recursos
de terceiros e próprios da sociedade empresária.
7.4.4.6.3 - Na análise da situação patrimonial de uma empresa, sabe-se que os grupos de
contas estão dispostos obedecendo às duas regras básicas:
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a) no Ativo os direitos e os bens estão em grau decrescente de sua liquidez
(conversibilidade mais imediata em dinheiro, conforme o curto, médio ou longo prazo).
b) no Passivo as obrigações são pagas na ordem crescente dos vencimentos (pagamento
mais rápido = curto prazo)
7.4.4.6.4 - Os índices ou quocientes servem de meio para se avaliarem situações
relacionadas com a vida da empresa como liquidez, rentabilidade, lucratividade, capacidade
de pagamento, ciclo operacional etc., fornecendo subsídios embasados no passado, mas
tendo como meta prever o futuro de uma empresa, já que o estado não pode se atirar em
negócios arriscados e aleatórios.
7.4.4.6.5 - O índice de liquidez corrente relaciona de quantos reais dispomos imediatamente
e conversíveis em dinheiro, com relação à dívida de curto prazo (Ativo Circulante). Assegura
que, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida de curto prazo (Passivo Circulante) a empresa
dispõe de pelo menos mais de R$ 1,00 (um real) de bens e direitos de curto prazo para
pagar, ou se a empresa negociar todo o seu ativo circulante para cada R$ 1,00 que receber
paga R$ 1,00 com sobra.
7.4.4.6.6 - O índice de liquidez geral serve para detectar a saúde financeira (no que se refere
à liquidez) de curto e longo prazo (Ativo Circulante e Realizável de Longo Prazo) do
empreendimento. Indica que, para cada real de dívidas totais com terceiros (Passivo
Circulante + Exigível de Longo Prazo), a empresa dispõe de mais de R$ 1,00 de bens e
direitos de curto e longo prazo para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e
longo prazo, para cada R$ 1,00 que receber se contrapõe R$ 1,00 com sobra.
7.4.4.6.7 - O índice de Solvência Geral relaciona o Ativo Total com o Passivo Circulante e
Exigível de Longo Prazo, indica que para cada real de dívidas totais com terceiros a
empresa dispõe de mais de R$ 1,00 no ativo total para pagar, ou seja, se negociar o Ativo
Total (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente).
7.4.4.6.8 - Considerando-se a magnitude do objeto licitado e o prazo exigido para sua
execução e conclusão, os índices escolhidos, demonstram atender, dentro dos limites dos
dispositivos já mencionados da Lei de Licitações, a análise da capacidade financeira da
licitante.
7.4.4.6.9 - Conclui-se, portanto, que pela análise dos índices de liquidez propostos pode-se
constatar que a empresa tem condições de realizar os pagamentos de suas obrigações, cuja
capacidade de pagamento de curto prazo tenderá a ser sensivelmente melhor do que a de
longo prazo, isto pode ser evidenciado pela análise dos índices de liquidez corrente e geral,
que quanto maiores melhores.
7.4.4.7 - Observações:
7.4.4.7.1 - A não apresentação do Balanço Patrimonial da licitante ou da certidão de
regularidade profissional (CRP) do responsável pela sua elaboração implicará na inabilitação
da mesma;
7.4.4.8 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e a
Demonstração de Resultado, assim apresentados:
7.4.4.8.1 - Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
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c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
7.4.4.8.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
b) Fotocópia do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.8.3 - Sociedade criada no exercício em curso: a) Fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.8.4 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317, de 05 de dezembro
de1996;
a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
b) Fotocópia do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.4.5 REGULARIDADE SOCIAL
7.4.5.1 Declaração, de acordo com o ANEXO V, datada e assinada pela empresa, de
atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da CF/88, de que não existe no quadro funcional
da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou de qualquer menor de dezesseis anos, salvo o contratado na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99).
7.4.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
7.4.6.1 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação
do licitante.
7.4.6.2 Os documentos solicitados a título de habilitação, deverão vir preferencialmente na
sequência deste edital, de modo a facilitar a conferência dos mesmos pela comissão.
7.4.6.3 Declaração de Ausência de Servidor no Quadro Funcional (Anexo X).
7.4.6.4 Declaração para Tratamento Diferenciado (Anexo XI).

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, digitada, preferencialmente em papel
timbrado, contendo a identificação da empresa licitante (razão social, endereço, CNPJ,
telefone e e-mail), sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricados todas as páginas,
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datada, assinada e carimbada na última por seu representante legal, e devendo estar
numeradas e encadernados, contendo os seguintes documentos:
a) Carta de apresentação da proposta, preenchida em conformidade com a Planilha,
cronograma físico-financeiro, declarando expressa aceitação das condições deste Edital.
b) Preço global em algarismos e por extenso, observando os valores máximos admitidos;
c) Planilha orçamentária, e demais condições previstas neste edital e seus anexos;
c1) A planilha orçamentária que se refere à alínea anterior deverá também ser apresentada
em mídia digital, formato (XLS), para facilitar a conferência dos valores nela expressos,
contudo, o descumprimento deste requisito não importará em desclassificação da
proponente, que poderá encaminhá-la posteriormente, antes que seja homologado este
certame;
c2) Se houver divergência entre o valor da Planilha e o valor do Cronograma FísicoFinanceiro, a empresa estará automaticamente desclassificada.
d) Cronograma físico-financeiro da obra;
e) Planilha detalhada de composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas;
e1) A transcrição dos itens e quantidades constantes da planilha fornecida pela
administração deverá ser feita de forma idêntica, sob pena de desclassificação.
f) Planilha de Composição de Custos Unitários;
f1) A Licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em
conformidade com a planilha orçamentária.
g) Planilha detalhada dos Encargos Sociais dos preços unitários a serem apresentados
pelas licitantes.
h) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de abertura da mesma; entretanto, as propostas que não constarem prazo de validade
expresso, ficarão vinculadas ao prazo estabelecido na Lei 8.666/93;
i) Prazo de execução da obra, conforme planilha e cronograma físico-financeiro da obra.
j) Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à
perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive folgadores,
encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos
fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para
proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos;
8.2 Os preços cotados terão como data base a do referencial de preços do orçamento.
8.3 Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução do
objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração
e outros, considerando as especificações e composições dos serviços definidas nas
Planilhas orçamentárias e Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas
vigentes.
8.4 O preço máximo admitido para o objeto referente ao certame é o que consta na Planilha
orçamentária constante dos Anexos deste Edital.
8.5 Os trabalhos de engenharia apresentados pelos licitantes que interfiram na proposta
deverão conter além da assinatura do representante da licitante a menção explícita do título
do profissional devidamente habilitado que os subscrever e do número de sua inscrição no
Conselho Competente (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966);
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8.6 As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no
Anexo I, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do
objeto
8.7 Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) em relação ao objeto licitado.
8.8 Planilha e cronograma físico-financeiro com informações divergentes ao anexo
disponibilizado por esta CPL, será automaticamente desclassificada.
8.9 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
8.10 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser
incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2001 (TCU, Súmula 254).
8.11 Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
8.12 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006. Neste caso específico, a licitante deverá explicitar os parâmetros
que foram adotados para chegar aos percentuais apresentados, como forma de conferência
por parte da Administração.
8.13 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não
poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento,
conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.14 Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço
e não serão aceitos nas composições preços referentes a horas improdutivas;
8.15 A licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha exigidos no referido
edital e/ou apresentar documento em divergência ao que fora solicitado e/ou apresentar
vícios que impactem no cálculo do valor proposto será desclassificada.
9. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO
9.1 A licitação será processada e julgada observadas as seguintes etapas consecutivas:
I. Realização de sessão pública em dia, hora e local designados para recebimento dos
envelopes documentos relativos à habilitação e as propostas de preços, da qual será lavrada
ata circunstanciada;
II. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidas quaisquer retificações
que possam influir no resultado da licitação, ressalvadas aquelas expressamente admitidas
neste Edital, nem admitidos à licitação novos proponentes.
III. Primeiramente se procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitação dos concorrentes, no dia e horário constante no preâmbulo ou após o
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credenciamento, se houver, na presença dos interessados, quando será realizado o
julgamento de habilitação, sendo devidamente rubricados pelos Licitantes e pela Comissão
Permanente de Licitação.
IV. A seguir, a Comissão de Licitações, exercendo de sua competência, decidirá sobre a
habilitação ou não dos concorrentes, podendo ser considerado automaticamente inabilitado
aquele que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos.
V. Será devolvido o envelope de proposta, ainda lacrado, à empresa que for inabilitada; caso
haja recurso, respeitar-se-á o prazo devido para tal procedimento.
VI. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
análise dos documentos de habilitação ou proceder diligências sobre aspectos apontados
pelos interessados ou considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir
dúvidas.
VII. Ato contínuo, a Comissão de Licitações abrirá os envelopes de proposta de preços, que
serão rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes. Será verificada a
conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e as especificações do
edital promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
VIII. A comissão de licitação julgará e classificará as propostas, ordenando-as de forma
crescente, segundo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL proposto para o total de serviços
previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital.
9.2 Ficam estabelecidos, como critérios de julgamento das propostas, as condições de
MENOR PREÇO GLOBAL, relativos ao objeto do presente Edital, na escolha da proposta
mais vantajosa para o Município de Lençóis-BA;
9.3 Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no parágrafo 2°
do artigo 3° da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público.
9.4 Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências do presente Edital; quer por omissão, quer por
discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas
partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas.
b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44, parágrafo 3°, da
Lei n° 8.666/93, de acordo com a Planilha de Preços;
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
d) Contiverem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
9.4.1 Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores orçados pela
Administração constante no Edital desta Licitação.
9.4.2 Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
9.5 Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
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referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da
correspondente proposta.
9.6 Não cabe desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.7 A PML poderá desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica,
financeira, técnica ou administrativa.
9.8 Ocorrendo a desclassificação de todas as propostas ou a inabilitação de todos os
licitantes, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de outras propostas ou nova documentação, nos termos dos termos do artigo
48, § 3° da lei 8.666/93.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO
10.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatório estarão sujeitos à interposição
de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado no preâmbulo
deste Edital.
11 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O
CONTRATO
11.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará os autos a Prefeita Municipal, para fins de
adjudicação e homologação da Licitação.
11.2 Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, cujo prazo de execução da obra, será contado da data da
emissão da ordem de serviço, cuja vigência será de acordo com a execução prevista no
Cronograma.
11.3 O licitante vencedor, como condição para assinatura do Contrato, deverá prestar
garantia, no valor de 5 % (cinco por cento) do valor do mesmo, em uma das modalidades
constantes no artigo 56, parágrafo 1° da Lei 8.666/1993, quais sejam:
1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
2. seguro-garantia;
3. fiança bancária.
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12. DO TERMO DE CONTRATO
12.1
Após a HOMOLOGAÇÃO da licitação, em sendo realizada a contratação,
deverá ser firmado Termo de Contrato, prorrogável nas formas dos Artigos 57, § 1° e
79, §5º da Lei n° 8.666/93.
12.2
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02
(dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
12.2.2 O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita
pela Administração.
12.3
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta
“online” para verificação da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária.
12.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua
situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
12.4
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente,
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta
vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

13.
DO REAJUSTE
O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de
Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA
CONTRATADA.
§1° - Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial
de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
§2° - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n°
4.320/64 e alterações posteriores;
§3° - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a
diferença para emissão "a posteriori", quando da disponibilidade do índice definitivo, para
acerto na fatura seguinte, sem reajustes.
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14. DAS PENALIDADES:
14.1 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".
§ 1° As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si,
mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso
de rescisão.
14.2 A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três)
advertências, quando então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato
mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
14.3 As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão
computadas para o fim previsto no item 9.2 9.4 A multa moratória será calculada do
momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez
por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa
cominatória de 10% (dez por cento).
14.4 Poderá a Administração unilateralmente, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir
o Contrato em razão do atraso.
14.5 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução do contrato;
14.6 Poderá também ser aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato
quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da
CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim
como no caso de a obra for paralisada sem autorização da PML;
14.7 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução
do Contrato, para entender rescindido o Contrato.
14.8 As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das cláusulas de reajuste.
14.9 Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração,
poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades
previstas.
14.10 Se os danos restringirem-se à Administração Contratante, será aplicada a pena de
suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
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14.11 Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a
pena de Declaração de Inidoneidade.
14.12 Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a CPL submeterá sua decisão ao
Secretário Municipal de Obras, a fim de que, se confirme.
§ 1° Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário
Municipal de Obras, competirá a PML, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
§ 2° Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste
Edital, competirá a PML proceder com o registro da ocorrência no seu Cadastro de
Fornecedores e no SICAF, em campo apropriado.
14.13 A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Prefeitura
Municipal de Lençóis.
14.14 Poderão ser declaradas inidôneas, ou receberem a pena de suspensão, as empresas
ou profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
II. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
III. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
da prática de atos ilícitos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
15.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer
indenização os seguintes casos:
I. O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
II. A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos serviços no
prazo estipulado.
III. Atraso injustificado no início dos serviços;
IV. Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a PML;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da Prefeitura
Municipal de Lençóis, que deverá aprovar o Contrato de subempreitada assinado entre a
Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93.
VI. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas nas formas do § 10 do art. 67,
da Lei no 8.666/93;
VIII. Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
IX. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a
Juízo da Prefeitura Municipal de Lençóis-BA, prejudique a execução do Contrato;
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15.2. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeita Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
15.3 O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação
conferida pela Lei 9.854/99.
Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da
mesma Lei, se for o caso.
16. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E
DO RECEBIMENTO:
16.1 A Prefeitura Municipal de Lençóis-BA designará, formalmente, o servidor responsável
pelo acompanhamento "in loco" da execução dos serviços, que será responsável pela
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 02 (dois) dias úteis, e pelo
recebimento dos serviços através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, que
comprove a adequação do objeto aos termos deste Contrato, sem o que não será permitido
qualquer pagamento.
16.2 A fiscalização da PML terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas
atribuições.
16.3 É vedado á PML e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por
ela indicados.

17 DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do
objeto e os materiais empregados.
17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.
17.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.4
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
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servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro
executada.
17.5
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.5.1 não produziu os resultados acordados;
17.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
17.5.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
17.6
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela Contratada.
17.7
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária.
17.8
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.
17.10
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.11
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
17.12
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
17.13
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
17.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
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decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na
execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não
mantiver a proposta;
18.2
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
18.2.2 multa moratória de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45
(quarenta e cinco) dias;
18.2.2.1 em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o atraso superior a 10 (dez) dias autorizará a Administração contratante a
promover a rescisão do contrato;
18.2.2.2 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
18.2.3 multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
18.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
18.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão
do subitem anterior;
18.3
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
18.4
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à
inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
18.5
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
18.6
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
a Contratada que:
18.6.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.6.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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18.6.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
18.7
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
18.8
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.9
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
18.9.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
18.10
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

19 DAS PROPOSIÇÕES GERAIS
19.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das
disposições desta Tomada de Preços;
19.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e
proposta exigidas e não apresentadas na reunião de recebimento;
19.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou quaisquer outros documentos;
19.4 Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e o contrato, os licitantes ou seus representantes, os membros e
Gerente de Assuntos Jurídicos da Comissão de Licitações;
19.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão
admitidos à licitação os participantes retardatários;
19.6 A empresa vencedora da presente licitação, se desistir de fornecer o serviço licitado,
poderá, a critério da Administração, ser suspensa do direito de licitar, pelo prazo de 02 (dois)
anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis;
19.7 A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato,
sob pena da perda do direito objeto desta licitação;
19.8 A Prefeita fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a
presente Licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclamação ou
indenização;
19.9 Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações;
19.10 O presente Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Lençóis - BA
(https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial).
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19.11 Anexos a este Edital:
Anexo I: Planilhas, projetos, cronogramas (disponível no site
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial);
Anexo II: Modelo de Credenciamento;
Anexo III: Declaração de conhecimento dos locais e condições;
Anexo IV: Declaração de disponibilidade dos equipamentos mínimos;
Anexo V: Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da CF/88;
Anexo VI: Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
Anexo VII: Minuta de Contrato.
Anexo VIII: Atestado de Visita Técnica.
Anexo IX: Declaração para Visita Técnica.
Anexo X: Declaração de Ausência de Servidor no Quadro Funcional.
Anexo XI: Declaração para Tratamento Diferenciado.

do

município:

Lençóis - Bahia, 05 de janeiro de 2022.

WENILSON DIAS DE ALMEIDA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I: PLANILHAS, PROJETOS, CRONOGRAMAS (DISPONÍVEL NO SITE DO
MUNICÍPIO: https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial);

Planilhas, Projeto, Cronogramas e Planilha de BDI, necessários à elaboração das propostas
encontram-se compactados e disponibilizados, juntamente com o Edital, demais
documentação encontra-se disponível para gravação em CD caso seja necessário.
O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente no Setor de
Licitações e Contratos, localizado na Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 - Centro, via
impresso de segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da PML, – Lençóis/BA.
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ANEXO II: MODELO DE CREDENCIAMENTO;

Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa _______________ ,
inscrita no CNPJ sob o n°__________ vem pela presente, informar a V.Sa , que o(a) Sr°.(a )
_____________ , Carteira de Identidade n° ____ e CPF n°_______ é pessoa autorizada a
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização da
Tomada de Preços em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos,
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA Assinatura Identificável (nome do representante da empresa)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para
a outorga, bem como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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ANEXO III: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES;
Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser
executada a obra de________________, conforme estipulado no edital de Tomada de
Preços 001/2022 reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de
qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição
(reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS;

Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

1 DECLARO possuir EQUIPAMENTOS MÍNIMOS necessários para a execução do objeto do
Edital, bem como DECLARO que eles serão disponibilizados adequadamente, conforme o
cronograma de execução.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO V: DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88;
Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n°_________________ ,
por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)___________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n° _______e do CPF n°_________________,
DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei
n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendizes.
LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO VI: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES;
Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa______________________, inscrita no CNPJ nº_________________, com sede
na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro
Geral nº_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e
domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP,
Telefone(xx)xxx,
DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação
pública, QUE até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA
HABILITAÇÃO;
DECLARA para fins de participação na Tomada de Preços nº 0xx/2021, não existirem fatos
supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou
contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis;
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar
com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para
licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração,
pelo prazo de vigência do contrato a ser firmada nesta licitação, bem como a obrigação de
manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de
vigência.
LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO VII: MINUTA DE CONTRATO.
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS n° xxxxx/2021
O Município de Lençóis, Estado da Bahia adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 14.694.400/0001-59, com sede a Praça Nossa Senhora da Vitória, n° 01,
Centro, Lençóis, Estado da Bahia, representada legalmente pelo Prefeita Municipal,
Vanessa dos Anjos Teles Senna, brasileira, Administradora, CPF/ n°_____e RG nº______
residente e domiciliado nesta cidade de Lençóis/Ba, e a Empresa__________________ ,
doravante denominada CONTRATADA, com sede_________ (endereço completo), inscrita
no CNPJ/ MF sob o n°_________ neste ato representado pelo (condição jurídica do
representante) Sr.__________________________________, ____________, ________,
____________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) ajustam o presente
CONTRATO de obras e serviços, por execução indireta, nos termos das Leis n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas alterações, de acordo com os termos do Processo de n°
xxxxx/2021 e Procedimento Licitatório Tomada de Preços xxxx/2021, parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada
pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela
estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas
Cláusulas seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente licitação na modalidade de Tomada de Preços tem por objeto a Contratação
de empresa para executar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme Planilhas,
Projetos e Cronogramas em anexo.
1.2 As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação serão
custeadas pelo orçamento destinado à Secretaria Municipal de xxxx para o exercício de
2022, por meio das seguintes Fontes de Recurso: xxxxxxx – xxxx- - xxxxxx- xxxxxxx
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. Fica estabelecida a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
global, julgada pelo menor preço Global, nos termos do art. 10, inciso II, "a" da Lei n°
8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. Pelo serviço aqui ajustado, a Contratante pagará a Contratada, a importância de R$
____________(valor numérico) __________________(valor por extenso), conforme
detalhamento constante do Anexo – Planilha Orçamentária, parte integrante a Tomada de
Preços xxx/2021.
3.2. O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias,
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contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do
objeto e os materiais empregados.
3.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3.4. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.
3.4.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
3.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
3.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
3.6.1.
não produziu os resultados acordados;
3.6.2.
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida; ou
3.6.3.
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
3.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela Contratada.
3.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária.
3.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
3.10. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
3.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
3.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
3.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
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3.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
3.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:
4.1 O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de
Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA
CONTRATADA..
§1° - Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial
de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
§2° - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n°
4.320/64 e alterações posteriores;
§3° - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a
diferença para emissão "a posteriori", quando da disponibilidade do índice definitivo, para
acerto na fatura seguinte, sem reajustes.
CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO:
5.1 A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o último, o recolhimento dos tributos incidentes, relativo ao faturamento
do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberação deste vinculada à apresentação do citado documento, devidamente autenticado.
5.2 A PML exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de execução dos
serviços e assim sucessivamente, cópias das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS
relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovação da quitação.
5.3 As Guias mencionadas no item 4.3, deverão demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente Contrato.
5.4 A PML poderá solicitar, a qualquer tempo, as folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execução dos serviços.
5.5 Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a
Contratada apresentar a Certidão Negativa dos Órgãos competentes, relativas ao INSS,
FGTS e ISS.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATO:
6.1 O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de xx (xxxx) meses, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes,
consubstanciada em Termo Aditivo.
§ 1º. O prazo para conclusão das obras é de xx (xxx) meses, contados a partir da data de
emissão da Ordem de Início dos Serviços.
§ 2º. 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 nº.
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1 Compete à Contratada:
I. Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;
II. Não proceder a Subcontratação do objeto, salvo autorização expressa da contratante.
III. Fornecer à PML caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de
executar o objeto contratado, indicando o n° da carteira de trabalho, a data da contratação e
do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado;
IV. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista,
previdenciária;
V. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando
necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem
como a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer
motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato;
VI. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do
recebimento da fatura;
VII. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura
apresentada a PML, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à
fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação
do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas
obrigações não cumpridas pelas subcontratadas.
VIII. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível,
criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa
decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.
IX. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
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X. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da obra
contratada, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela PML;
XI. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo
dando ciência a PML, respondendo integralmente por sua omissão;
XII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao património da PML, por pessoas
integrantes de suas equipes de trabalho;
XIII. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
XIV. Manter permanentemente, em tempo integral, nas obras e/ou serviços um engenheiro
responsável ou corresponsável pela execução da obra nos termos da Lei n° 6.496/77, com
poderes para representar a CONTRATADA junto a PML, podendo resolver os problemas
referentes aos serviços contratados.
XV. Reforçar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou serviços, se ficar constatada
insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;
XVI. Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos
necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista; o equipamento
deve ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento;
XVII. Retirar do local da obra e/ou serviço todo e qualquer material que for rejeitado em
inspeção feita pela PML.
XVIII. Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega á Contratante;
XIX. Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua responsabilidade,
independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;
XX. Desmanchar e refazer, sem ônus para a PML, os serviços não aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço
à vista das especificações respectivas;
XXI. Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações
provisórias, limpeza e remoção de todo material indesejável;
XXII. Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar
os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este
aumento do equipamento para recuperação do tempo perdido;
XXIII. Permitir e facilitar á PML a inspeção ao local da obra e/ou serviço em qualquer dia e
hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os
serviços contratados;
XXIV. Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em propriedades de
terceiros, sem antes certificar-se de que a PML já está devidamente autorizada pelos
respectivos proprietários, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e
quaisquer danos a que seu procedimento der causa;
XXV. A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis n°s 5.194, de
24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções n°s 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84,
do CONFEA. A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo
encaminhamento á PML da via da A.R.T. destinada ao Contratante;
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XXVI. O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo à PML o fornecimento dos
projetos e das normas de serviço.
XXVII. Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra
apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e
expressa autorização da PML.
XXVIII. Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da
obra contratada.
XXIX. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e
municipal.
XXX. Além da organização da equipe de segurança, prever recursos para socorro imediato e
para a remoção de eventuais acidentados ao ambulatório e/ou hospital.
7.2 A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção
dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal Lençóis, até que seja feita a
regularização.
7.3 Compete à Contratante:
I. Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es)
responsável(is).
CLÁLSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO MEIO AMBIENTE:
8.1 A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e
segurança.
8.2 A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para a PML, pela completa
desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execução dos
serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela adequada
gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na obra;
8.3 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração:
a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha
ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;
b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do
que disposto neste Contrato.
c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta
Cláusula, se suportados pela PML, serão descontados dos pagamentos devidos à
CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para
tanto o instrumento como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:
9.1 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
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a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".
§ 1° As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si,
mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso
de rescisão.
9.2 A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três)
advertências, quando então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato
mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
9.3 As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão
computadas para o fim previsto no item 9.2 9.4 A multa moratória será calculada do
momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez
por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa
cominatória de 10% (dez por cento).
Poderá a Administração unilateralmente, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o
Contrato em razão do atraso.
9.5 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução do contrato;
9.6 Poderá também ser aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato
quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da
CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim
como no caso de a obra for paralisada sem autorização da PML;
9.7 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução
do Contrato, para entender rescindido o Contrato.
9.8 As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das cláusulas de reajuste.
9.9 Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração,
poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades
previstas.
9.10 Se os danos restringirem-se à Administração Contratante, será aplicada a pena de
suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
9.11 Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a
pena de Declaração de Inidoneidade.
9.12 Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a CPL submeterá sua decisão ao
Secretário Municipal de Obras, a fim de que, se confirma.
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§ 1° Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário
Municipal de Obras, competirá a PML, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
§ 2° Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste
Edital, competirá a PML proceder com o registro da ocorrência no seu Cadastro de
Fornecedores e no SICAF, em campo apropriado.
9.13 A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Prefeitura Municipal
de Lençóis.
9.14 Poderão ser declarados inidôneos, ou receberem a pena de suspensão, as empresas
ou profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
II. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
III. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
da prática de atos ilícitos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
10.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer
indenização os seguintes casos:
I. O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
II. A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos serviços no
prazo estipulado.
III. Atraso injustificado no início dos serviços;
IV. Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a PML;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da Prefeitura
Municipal de Lençóis, que deverá aprovar o Contrato de subempreitada assinado entre a
Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93.
VI. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas nas formas do § 10 do art. 67,
da Lei no 8.666/93;
VIII. Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
IX. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a
Juízo da Prefeitura Municipal de Lençóis-BA, prejudique a execução do Contrato;
10.2. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeita Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
10.3 O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação
conferida pela Lei 9.854/99.
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Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da
mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO
RECEBIMENTO:
11.1 A Prefeitura Municipal de Lençóis-BA designará, formalmente, o servidor responsável
pelo acompanhamento "in loco" da execução dos serviços, que será responsável pela
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 02 (dois) dias úteis, e pelo
recebimento dos serviços através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, que
comprove a adequação do objeto aos termos deste Contrato, sem o que não será permitido
qualquer pagamento.
11.2 A fiscalização da PML terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas
atribuições.
11.3 É vedado á PML e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados
da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1 A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as
partes, reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração
Pública.
12.2 Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Lençóis, do Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida
ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em cinco vias de igual teor e forma,
para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.
Lençóis/BA, xx de xxxxxxxxxxxx de 2021.
MUNICIPIO DE LENÇÓIS
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHA:
1ª _______________________

2ª ________________________
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ANEXO VIII: ATESTADO DE VISITA TÉCNICA.
Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

Atestamos, por meio do presente, que o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de
identidade n.º xxxxxxxxx – SSP-xxx, Registro no CREA sob o nº xxxxxxxxx, responsável
técnico da empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, FUNÇÃO-xxxxxxxxxxx, compareceu aos locais de
execução do objeto determinado na Licitação na modalidade Tomada de Preços 001/2022,
realizando vistoria "in loco" e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito
conhecimento do objeto do certame e, consequentemente, para a elaboração de sua
proposta.

LOCAL E DATA
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ANEXO IX: DECLARAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA.
Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, por seu
representante legal, abaixo assinado, declara, que os custos propostos cobrem quaisquer
despesas decorrentes da execução da obra, tendo obtido todas as informações necessárias
para a elaboração da proposta e execução do contrato, referente a Licitação na modalidade
Tomada de Preços 001/2022 , responsabilizando-se por possíveis custos adicionais que por
ventura possam existir em decorrência da ausência da visita técnica.
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ANEXO X: DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR NO QUADRO FUNCIONAL
Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, por seu
representante legal, abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e em atendimento ao
previsto na Tomada de Preços n° ___/2022, que não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia
Mista, conforme art. 9º, III da Lei no 8666/93.
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ANEXO XI: DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO
Tomada de Preços 001/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de
que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86.
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
DATA BASE
ago-21

Item

MUNICÍPIO / UF
LENÇÓIS- BA

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

Fonte

Código

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
DISTRITO DE AFRÃNIO PEIXOTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA
BDI 1
24,38%

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA

Descrição

Unidade

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA
QUADRAS POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE AFRÂNIO PEIXOTO

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.0.1.

ORSE

51

1.1.1.0.2.

SINAPI

99059

1.1.2.
1.1.2.0.1.

SICRO3

4915744

1.1.2.0.2.

SINAPI

93358

1.1.2.0.3.
1.1.3.

SINAPI

93382

1.1.3.0.1.

SINAPI

94962

1.1.3.0.2.

SINAPI

100322

1.1.3.0.3.

SINAPI

94964

1.1.3.0.4.

SINAPI

92775

1.1.3.0.5.

SINAPI

92761

1.1.3.0.6.

SINAPI

92778

1.1.3.0.7.

SINAPI

92779

1.1.4.
1.1.4.0.1.

SINAPI

102491

1.1.4.0.2.

SINAPI

102504

1.1.4.0.3.
1.1.4.0.4.
1.1.5.

SINAPI-I
SINAPI

3777
101747

1.1.5.0.1.

SINAPI

100583

1.1.5.0.2.

SINAPI-I

5035

1.1.5.0.3.

SINAPI

101666

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
MOVIMENTO DE TERRA
Capina manual
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
FUNDAÇÃO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
PISO
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

-

BDI 2

BDI
(%)

BDI 3

BDI 4

Preço Unitário
(R$)

BDI 5

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

437,62

Preço Total
(R$)
433.409,92
433.409,92
433.409,92
13.231,99
1.312,86

m2

3,00

351,84

M

161,20

59,45

BDI 1

73,94

11.919,13

m²

161,20

0,59

BDI 1
BDI 1

0,73

1.419,64
117,68

M3

11,79

69,54

BDI 1

86,49

1.019,72

M3

7,25
-

31,30
-

BDI 1
BDI 1

38,93
-

282,24
34.790,29

M3

21,63

355,09

BDI 1

441,66

9.553,11

M3

21,42

103,55

BDI 1

128,80

2.758,90

M3

3,42

436,07

BDI 1

542,38

1.854,94

KG

71,24

20,59

BDI 1

25,61

1.824,46

KG

213,54

16,46

BDI 1

20,47

4.371,16

KG

46,04

16,09

BDI 1

20,01

921,26

KG

803,00

13,52

BDI 1

16,82

13.506,46

BDI 1

-

100.840,55
15.616,00

M2

800,00

15,69

BDI 1

19,52

M

514,23

8,62

BDI 1

10,72

5.512,55

M2
M2

161,20
1.060,80

1,55
60,18
-

BDI 1
BDI 1
BDI 1

1,93
74,85
-

311,12
79.400,88
17.208,40

UN

4,00

589,33

BDI 1

733,01

2.932,04

UN

4,00

1.287,41

BDI 1

1.601,28

6.405,12

UN

8,00

382,08

BDI 1

475,23

3.801,84

27.476 v007 micro
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I
Custo Unitário
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

Item

Fonte

Código

Descrição

Unidade

1.1.5.0.4.

ORSE

2815

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m

un

4,00

128,36

BDI 1

159,65

638,60

1.1.5.0.5.

SINAPI

101876

UN

1,00

57,35

BDI 1

71,33

71,33

1.1.5.0.6.

SINAPI

101938

UN

1,00

76,97

BDI 1

95,74

95,74

1.1.5.0.7.

SINAPI

91926

M

360,00

4,04

BDI 1

5,02

1.807,20

UN

4,00

15,43

BDI 1

19,19

76,76

UN

1,00

26,58

BDI 1

33,06

33,06

M

70,00

11,67

BDI 1

14,52

1.016,40

UN

12,00

5,69

BDI 1

7,08

84,96

UN

3,00

6,47

BDI 1

8,05

24,15

M

19,68

9,04

BDI 1

11,24

-

BDI 1

-

173.409,14

BDI 1

310,08

173.409,14

-

12.941,36

1.1.5.0.8.

SINAPI

101890

1.1.5.0.9.

SINAPI

101891

1.1.5.0.10.

SINAPI

91871

1.1.5.0.11.

SINAPI

91875

1.1.5.0.12.

SINAPI

89490

1.1.5.0.13.

SINAPI

91930

1.1.6.
1.1.6.0.1.

SINAPI

102364

1.1.7.0.1.

ORSE

10069

1.1.7.0.2.
1.1.7.0.3.

ORSE
ORSE

2432
2429

1.1.7.0.4.

ORSE

2419

1.1.7.

1.1.8.
1.1.8.1.
1.1.8.1.1.

SINAPI

89488

1.1.8.1.2.

SINAPI

94342

1.1.8.1.3.

SINAPI

93382

1.1.8.1.4.

SINAPI

93358

1.1.8.1.5.

SINAPI

97086

1.1.8.1.6.

SINAPI

92775

1.1.8.1.7.

SINAPI

92777

1.1.8.1.8.

SINAPI

94965

1.1.8.1.9.

SINAPI

92873

1.1.8.2.
1.1.8.2.1.

SINAPI

92427

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
FECHAMENTO
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
DIVERSOS
TRAVE OFICIAL P/FUTSAL 3X2 M,EM AÇO GALV.3" COM REQUADRO E REDE DE
POLIETILENO
Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca
Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura
Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo
galvanizado d=5" - instalada
ARQUIBANCADA
INFRAESTRUTURA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)
FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015
SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Quantidade

221,20

559,24

249,30

PAR

1,00

2.307,00

BDI 1

2.869,45

2.869,45

PAR
un

1,00
1,00

971,21
238,60

BDI 1
BDI 1

1.207,99
296,77

1.207,99
296,77

1,00

6.887,88

BDI 1

8.567,15

M2

-

PAR

-

15,12

BDI 1

8.567,15

BDI 1
BDI 1

-

78.986,62
42.389,33

M2

102,70

102,93

BDI 1

128,02

13.147,65

M3

48,71

125,06

BDI 1

155,55

7.576,84

M3

10,80

31,30

BDI 1

38,93

420,44

M3

15,12

69,54

BDI 1

86,49

1.307,73

M2

79,20

127,42

BDI 1

158,48

12.551,62

KG

52,67

20,59

BDI 1

25,61

1.348,88

KG

113,76

18,09

BDI 1

22,50

2.559,60

M3

4,32

454,65

BDI 1

565,49

2.442,92

M3

4,32

192,37

BDI 1

239,27

1.033,65

BDI 1

-

21.532,32

BDI 1

68,35

4.090,75

M2

59,85

54,95

27.476 v007 micro
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I
Item

Fonte

Código

1.1.8.2.2.

SINAPI

92775

1.1.8.2.3.

SINAPI

92777

1.1.8.2.4.

SINAPI

94965

1.1.8.2.5.

SINAPI

92873

1.1.8.2.6.

SINAPI

101964

1.1.8.3.1.

SINAPI

87894

1.1.8.3.2.

SINAPI

87792

1.1.8.3.3.

SINAPI

102491

1.1.9.
1.1.9.0.1.

SINAPI

99811

1.1.8.3.

Encargos sociais:

Unidade

Descrição
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020
REVESTIMENTO E PINTURA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Quantidade

KG

40,87

KG
M3

Custo Unitário
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário
(R$)
25,61

Preço Total
(R$)
1.046,68

20,59

BDI 1

120,95

18,09

BDI 1

22,50

2.721,38

2,80

454,65

BDI 1

565,49

1.583,37

M3

2,80

192,37

BDI 1

239,27

669,96

M2

55,91

164,22

BDI 1

204,26

11.420,18

-

BDI 1

-

15.064,97

M2

211,58

6,39

BDI 1

7,95

1.682,06

M2

211,58

38,58

BDI 1

47,99

10.153,72

M2

165,43

15,69

BDI 1

19,52

3.229,19

M2

161,20

2,90

BDI 1
BDI 1

3,61

581,93
581,93

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LENÇÓIS- BA
Local
06 de janeiro de 2022
Data

Nome:
JORGE OTÁVIO BRANDÃO
Título:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 24721-D
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:
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I
Quadro de Composição do BDI 1

Nº TC/CR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
Não

Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

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

5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

5,50%

-

3,00%

4,00%

5,50%

Seguro e Garantia

SG

1,00%

-

0,80%

0,80%

1,00%

R

1,27%

-

0,97%

1,27%

1,27%

DF

1,39%

-

0,59%

1,23%

1,39%

L

7,40%

-

6,16%

7,40%

8,96%

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

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

24,38%

OK

20,34%

22,12%

25,00%

BDI DES

24,38%

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

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

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e
Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.
Observações:
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Local
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27.476 v007 micro

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V4/HVFLEFEL6B1SOLH+YBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
53 - Ano - Nº 3996

Lençóis

Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210664157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
1. Responsável Técnico
JORGE OTAVIO DA SILVA BRANDAO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0506754510
Registro: 24721/D BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÕIS

CPF/CNPJ: 14.694.400/0001-59
Nº: S/N

PRAçA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA

Complemento: SEDE

Bairro: CENTRO

Cidade: Lençóis

UF: BA

Contrato: Não especificado

CEP: 46960000

Celebrado em: 19/11/2021

Valor: R$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: S/N

POVOADO AFRANIO PEIXOTO

Complemento: ZONA RURAL

Bairro: CENTRO

Cidade: LENÇÓIS
Data de Início: 20/11/2021

UF: BA
Previsão de término: 30/12/2021

Finalidade: Esportivo

CEP: 46960000
Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÕIS

CPF/CNPJ: 14.694.400/0001-59

4. Atividade Técnica
12 - Execução

Quantidade

Unidade

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO

1.071,00

m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO URBANO

1.071,00

m2

24 - Projeto > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA > #315 - ILUMINACAO

1.071,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações
ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA DO DISTRITO DE AFRÂNIO PEIXOTO A=1071 M2
6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
JORGE OTAVIO
AVIO
VI DA SI
VIO
SILVA
S
LVA
VA BRANDAO - CPF:
CPF 354.058.215-00

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÕIS - CNPJ: 14.694.400/0001-59

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78

Registrada em: 19/11/2021

Valor pago: R$ 88,78

Nosso Número: 53584185

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: bzZcZ
Impresso em: 21/11/2021 às 12:07:29 por: , ip: 186.222.188.147
www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

EMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO

APRESENTAÇÃO

A quadra poliesportiva a ser construída tem área total construída de 1071,00 m2.

1. ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO DO PROJETO

A apresentação do projeto Padrão para construção da Quadra Poliesportiva será
estruturada conforme descrito a seguir.


Projeto de Arquitetura.



Projeto de Instalações Elétricas.



Projeto Estrutural

2. MEMORIAL DESCRITIVO

Outubro /2021
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O programa deverá abrigar os seguintes elementos:


Quadra Poliesportiva;



Alambrado;



Iluminação;



Arquibancada

3. ESPECIFICAÇÕES

Convenções, siglas e abreviaturas

convenções

ARQUITETO – Autor do projeto de Arquitetura, designa-se na NB-578/89(NBR

–

567) pela expressão “Autor do Projeto“ e defini-se como “Pessoa Física, legalmente
habilitada, contratada para elaborar o projeto de um empreendimento ou parte do
mesmo“.
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Cronograma – Tradução literal ou gráfica da previsão de desenvolvimento dos
serviços em função do tempo.

Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) pelo vocábulo “Fiscal” e define-se como
“Pessoa Física ou juridicamente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou
total das disposições contratuais”.

INSTALADOR – Firma com a qual for contratada a execução dos serviços de
instalações especiais. Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) como “Pessoa Física
ou Jurídica, técnica e legalmente habilitada, escolhida pelo contratante para
executar o empreendimento de acordo com o projeto e considerações mutuamente
estabelecidas, conforme legislação em vigor”.

Montador – Empresa encarregada da montagem das estruturas metálicas.

Pintor – Empresa que executará o tratamento superficial e aplicação das pinturas de
proteção e acabamento final.

PROPRIETÁRIO – Contratante das obras e serviços. Designa-se, na NB-578/89
(NBR/5671), como “Pessoa Física ou Jurídica de direito, que tem a capacidade de
determinar a execução de um empreendimento, correndo por sua conta de todas as
despesas inerentes”.

Transportador – Empresa responsável pelo transporte de peças, equipamentos e
materiais dos fabricantes e fornecedores até o canteiro da obra.

siglas e abreviaturas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACI – American Concrete Institute
AISC – American Iron and Steel Construction
AISI – American Iron and Steel Institute
BFPC – British Fire Prevention Committee
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CBF – Confederação Brasileira de Futebol
COBRACON – Comitê Brasileiro de Construção (CBZ/ABNT)
DIN – Deutsche Institut Fur Normung
EB – Especificação Brasileira da ABNT
FBF – Federação Brasileira de Futebol
FIFA – Federation Internationale de Football Association
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
INPM – Instituto Nacional de Pessoas e Medidas
INT – Instituto Nacional de Tecnologia
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo

04.2 Introdução

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas
que deverão ser obedecidas na elaboração das obras de implantação de

uma

quadra poliesportiva, *******, determinando normas e processos que devem ser
utilizados para execução dos serviços.

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e
seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais,
especificações particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e
outras

recomendações,

complementam-se

e

não

devem

ser

utilizadas

independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável ao
êxito na execução dos serviços.

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos
de caracterização de materiais ou produtos através de determinados tipo,
denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente
similar de mesma qualidade”, a qual será admitida a critério da Equipe Técnica da
Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos:
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 Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se

desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas
nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram.
 Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham

as mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram,
eles terão analogia parcial ou semelhança.
 Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência,

a mesma se fará após ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem compensação
financeira entre as partes, Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por
semelhança, e autorizada pela Equipe Técnica da Prefeitura, o Construtor deverá
abater do custo a diferença que por acaso exista entre o material especificado e
o utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento
ou serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou
semelhança.

Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de
obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de
modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas.
Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os
demais elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas pela deverá
ser consultada a equipe técnica da Prefeitura que se pronunciará quanto aos
esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por sua características específicas serão executados baseados
em “desenhos de produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados
em nível de “desenhos de projeto”, onde estão indicados os elementos necessários
ao seu desenvolvimento, o que será feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução
dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou
métodos referentes à materiais, mão de obra e serviços e os padrões da ABNT.
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Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do
Código de Obras do Município, bem como as normas e procedimentos das
Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à implantação
das Obras.

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando
necessária, será admitida com prévia autorização da Prefeitura.

Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações,
prevalecerão às especificações.

Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas
quanto a sua interpretação ou na das peças gráficas, deverá ser consultada a
equipe técnica da Prefeitura que se pronunciará quanto aos esclarecimentos
devidos.

4.3 Materiais

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de
primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão
satisfazer às presentes especificações.

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por
outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por
escrito da Equipe Técnica da Prefeitura.

Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do Construtor ou
efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na
obra, sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.
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Serviços

Mão de obra

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, deverá ser
de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de
suas funções. Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e
o melhor esmero possível em acabamentos, que só deverão ser aceitos pela Equipe
Técnica da Prefeitura nessas condições.

Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente,
equipamentos de proteção individual (EPI).

Ferramental e equipamentos

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Serviços preliminares / Terraplenagem

04.4.3.1 placa da obra

Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros,
correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem
fornecidos pela Equipe Técnica da Prefeitura.

As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão
fornecidos pela Prefeitura, cabendo sua execução e colocação por conta da
Construtora.

A Equipe Técnica da Prefeitura indicará, em campo, os locais adequados para a
colocação das placas.
Outubro /2021
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04.4.3.4 locação e gabarito da obra

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de
urbanização e arquitetura, 50,00cm (cinqüenta centímetros) acima do nível do
terreno.

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 1”x12”e
barrotes de 3”x 3”, devidamente contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo
e espaçados 1,50 m cada. Neste gabarito serão feitas as marcações de locação,
sendo escritas em tinta a óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e
designação dos elementos a executar.

Demolições e retiradas

Antes de serem iniciados os serviços de demolição, caso necessário, deverão ser
tomadas medidas adequadas que garantam à integridade das redes existentes no
local da obra - energia elétrica, água, esgotos e águas pluviais – a proteção dos
operários, transeuntes e edificações vizinhas. Deverão ser observadas as
prescrições da NR 18 - NBR 5682/77.

Cuidados especiais deverão ser dispensados às raízes das árvores a serem
preservadas. Sempre que houver risco de agressão às raízes das árvores, para
atender aos serviços do Projeto Executivo, a Equipe Técnica da Prefeitura deverá
ser notificada e deverá indicar os procedimentos a serem adotados, visando
minimizar a agressão ao espécime a ser preservado.

Bota fora

O transporte dos materiais considerados inaproveitáveis, oriundos das demolições
ou da limpeza do terreno deverão ser rapidamente retirados do canteiro e
transportados por veículos adequados, até o seu destino final, obedecendo às
orientações e normas Municipais.
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Abrigo provisório

Será executado abrigo provisório de obra em chapa de madeira compensada com
banheiro para escritório/depósito, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso cobertura
e instalações.

04.5 Estruturas

04.5.1 estruturas de concreto armado

As fundações e estruturas serão executadas de acordo com o projeto, obedecendo
às normas específicas.
 Armaduras – o aço será cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos

procedimentos definidos na ABNT. Deverão ser considerados com o máximo de
cuidado os traspassos, cobrimento da armadura e espaçamento das armaduras.
 Formas em estrutura - serão em chapa compensada com no mínimo 12 mm de

espessura. Deverão ser observados com rigor os prumos de pilares, alinhamento
de vigas e planicidade das lajes.
 Concreto das fundações e da estrutura - deverá ser 20 MPA, usinado e

bombeado. As técnicas de lançamento e adensamento deverão ser criteriosamente
observadas tendo em vista a preocupação com bexigas e juntas frias nas peças
estruturais. A cura será rigorosamente observada com inundação de água ou
cobrimento com mantas ou sacos vazios molhados, durante o período estabelecido
na Norma.

Alvenaria

As serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos com espessura de 0,10 m,
para acabamento com revestimento externo/interno em massa única, com fiadas
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niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas de espessura
0,015m, e verticais descontínuas.

As paredes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia regular, com
espessura de 0,007m (sete milímetros), e receberão reboco desempenado e feltrado
(massa única) de argamassa de cimento e areia média, com espessura final de
0,020m (dois centímetros).

Pavimentação - Piso da Quadra

O piso da quadra - atenderá ao seguinte sistema construtivo; nivelamento e
regularização do terreno natural, onde será assentado lastro de brita nº. 2 apiloado
com 3cm de espessura, sobre o qual será colocado um lençol plástico e somente
após este procedimento será assentada malha soldada de ferro CA60 - 5.0-C15, e
sobre este o piso de concreto estrutural, com 8cm de espessura, com resistência
mínima de 20mpa, com ferros de transferência em 3 ferros de 16mm CA50 , onde
será aplicada graxa nos ferros antes de serem concretados. O sistema de
concretagem adotado para a execução do piso da quadra é o de quadros
intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas de 2,00 x 2,00m e juntas de
dilatação 10mm sendo o acabamento final do piso da quadra em concreto
cimentado desempolado liso, executado com o concreto ainda fresco, obedecendo
as cores e dimensões das marcações de quadra, apresentadas em projeto .

- A forma se constituirá de réguas (sarrafos) de pinho na dimensão 2,5 x 8 cm,
dispostos em quadrados de no máximo 2,00m de lado, os quais serão substituídos
por réguas de isopor, quando da concretagem no sistema de tabuleiro de xadrez,
sendo o isopor derretido com querosene para aplicação do enchimento da junta.

Juntas

- O enchimento das juntas será em selante tipo mastic ou frio asfalto e espessura de
1cm e só será aplicado quando terminada a cura e endurecimento do concreto.
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Selagem das Juntas

- O material selante só poderá ser aplicado depois que os sulcos das juntas
estiverem limpos e secos. Para tanto, serão empregadas ferramentas com pontas
em cinzel, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.

- A aplicação do selante deverá ser feita de forma cuidadosa, sem respingar a
superfície e em quantidade suficiente para encher a junta, sem transbordamento.

Pintura

Tinta acrílica a base de água - externa/interna, serão usadas em duas demãos de
tinta acrílica de primeira linha e serão aplicadas nas alvenarias internas e externas.

Esmalte sintético - serão aplicados em superfícies metálicas (portões, gradil,
alambrados e grades) após a aplicação de anti corrosivo (whasiprime), quando
especificado, obedecendo as cores indicadas em projeto.

04.8.1 - Pintura e Demarcação

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para
pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos
esportes conforme planta de marcação.

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e
isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo
24 horas.

- Alambrado

Alambrados – Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com
bitola de 21/2” (duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro
galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas)

altura de 3,80m nas partes atrás
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das traves de futebol e altura de 1,80 m nas laterais da quadra, chumbados em
mureta de alvenaria com altura de 0,20m (vinte centímetros), com montantes
verticais a cada 3,00m (três metros) e travamentos nas extremidades, com aplicação
de anti corrosivo (whasiprime), e pintura esmalte sintético brilhante cor verde. A tela
metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e fixada
nas extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG,
conforme especificação em projeto.

Drenagem

Deverá ser prevista a drenagem de águas pluviais da quadra poliesportiva e seu
entorno, conforme indicado em projeto.

Instalações elétricas

Serão executadas de acordo com o projeto especifico, atendendo às normas da
ABNT. Conforme indicado em projeto, serão utilizados 4 postes em concreto para
iluminação da quadra de esporte duplo “T” 11-200kg com cruzeta de concreto de
1,20m, sendo distribuídos dois postes em cada lateral da quadra.

Nos postes serão acoplados eletrodutos de 1” (uma polegada) de PVC rígido
roscável para passagem dos cabos de alimentação elétrica dos refletores. Esses
eletrodutos serão amarrado com uma fita de alumínio a cada 1,5m de altura. Cada
poste terá dois refletores de alumínio.

Os circuitos que alimentarão a quadra de esportes deverão ser totalmente
independentes, dotados de sistema de proteção através de 02 disjuntores bifásicos
de 25A cada, abrigados em caixa com barramento e disjuntor geral bifásico de 40A.

A ligação entre os refletores da quadra e o quadro de distribuição far-se-á através de
cabo PP com 3 vias de 6mm² cada e 0,6/1KV.

Outubro /2021

Página 12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V4/HVFLEFEL6B1SOLH+YBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
67 - Ano - Nº 3996

Lençóis

A alimentação do quadro de distribuição de energia para os refletores da quadra
será executada em 4 X cabo de 10mm² (2F+N+).

Onde a tensão for 127V a ligação será feita por duas fases diferentes e um terra,
totalizando uma tensão de 220V que alimentará os refletores. Onde a tensão for
220V será ligado uma fase, um neutro e o terra, sendo de fundamental importância
aterrar todos os circuitos.

Serão utilizadas caixas de passagem com dimensões de 40x40x40cm, em alvenaria
revestida e impermeabilizada, em todos os pontos de mudança de direção dos
eletrodutos, bem como para dividi-las em trechos, não superiores a 60m. Os dutos
serão assentados de modo a resistirem aos esforços externos, tendo-se em vista as
condições próprias do terreno, devendo ser envelopado em todos os trechos. O
envelopamento será feito em concreto com dimensões 20x20xVAR cm.

Serão utilizados refletores para lâmpada vapor metálico de 400w, com lâmpadas de
vapor metálico 400wX220v, terão corpo de alumínio fundido de alto rendimento
luminotécnico e terão reatores vapor metálico 400w.

Será feita uma base em alvenaria com dimensões de 1,00m de comprimento, largura
variável, conforme dimensões do quadro elétrico a ser instalado e altura de 2,00m.
para fixação do quadro de entrada padrão Coelba e do quadro de distribuição.

- Diversos

Girafas para Basquete

Quando necessário, serão em tubo galvanizados diâmetros de 6” firmemente
chumbados em fundação no piso e soldados sem rebarbas ou arestas, de acordo
com os projetos fornecidos pela Prefeitura, recebendo posterior pintura sobre o
whasiprime.
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As tabelas serão em chapas de madeira compensada 15mm, convenientemente
pintada, protegidas as faces externas por moldura em perfil de alumínio, conforme
projeto.

Traves de Futebol de Salão.

Serão em tubo galvanizados diâmetros determinados em projeto, pintadas sobre o
whasiprime, devidamente esquadrinhadas formando um conjunto rígido, conforme
dimensões indicadas.

Não “devem ser fixadas no piso, sendo passíveis de remoção quando do uso da
quadra de basquete, onde terá um tubo de 3” (três polegadas), fixado dentro de
base no piso, com tampa removível, conforme projeto.

Poste para Vôlei

Em tubo galvanizado diâmetro 3” (três polegadas), pintado sobre o whasiprime,
conforme dimensões estabelecidas pela Federação Brasileira de Voleibol e deverão
dispor de catraca com manivela e carretilha, bem como alças de suporte
fixação adequada da rede (conforme projeto).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de
engenharia/arquitetura para execução de obra de
reforma de imóvel de saúde UBS ZILAR DE BRITO,
ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO,
localizado na sede deste município de Lençóis-BA,
custeada com recursos proveniente da PROPOSTA N°
09616.4060001/13-001 aprovada junto ao FNS.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, através da sua Comissão Permanente de
Licitação (CPL), devidamente designada por meio do Decreto n°. 05/2022,torna público que estará
reunida no dia 04 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de
LENÇÓIS situada na Rua Nossa Senhora da Vitória 01, Centro, na cidade de Lençóis/BA, para
recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preço das licitantes interessadas na
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO, regime de execução
EMPREITADA POR MENOR PREÇO UNITÁRIO que visa contratar serviços de que trata o objeto
descrito abaixo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, com valor estimado de R$ 98.392,27(noventa e oito mil, trezentos e
noventa e dois reais e vinte e sete centavos), e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas
neste Edital.
1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1. Até às10:00 horas, do dia 04 de janeiro de 2021, no endereço da sede desta Prefeitura
constante acima, serão recebidos os Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e
n° 02, com a proposta, além das declarações complementares.
2.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. Às 10:00 horas, do dia 04 de janeiro de 2021, no setor de licitações e contratos localizado
na sede desta Prefeitura e no endereço relacionado acima terá início a sessão de
julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentação de habilitação.
2.2.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
TOMADA DE PREÇOS Nº _-202_
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
TOMADA DE PREÇOS Nº _-202_
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

3.

2.3.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas,
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma)
hora do momento marcado para abertura da sessão pública.
DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO E DO CADASTRAMENTO
3.1.
Somente poderão apresentar propostas as empresas cadastradas nesta Prefeitura
Municipal ou as não cadastradas que atenderem a todas as condições exigidas para
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cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, legalmente
constituídas e estabelecidas, especializadas no ramo dos serviços de interesse da
Administração, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam,
integralmente, a todas as condições deste Edital, nos moldes do art. 22, § 2º da Lei 8666/93.
3.2.
Para cadastramento exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a documentação
relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e Qualificação
EconômicaFinanceira, conforme Artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93, todos numerados e
rubricados pelo representante legal da empresa, devendo ser apresentados em envelope lacrado
e especificado com a identificação completa da empresa interessada.
3.3.
A documentação para cadastramento deverá ser apresentada em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município,
ou ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e deverá ser entregue e
protocolado até o terceiro dia anterior a data do certame, no setor de Protocolo do Município, na
Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 Centro – Lençóis/Ba
3.4.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatório deverão estar devidamente representados por:
3.4.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
3.4.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no
caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas;
3.5.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa
licitante; sendo obrigatória a apresentação dos documentos referidos acima fora dos envelopes
citados no item 2.2 deste Edital.
4. OBJETO
4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação
de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execução de obra de reforma de imóvel
de saúde UBS ZILAR DE BRITO, ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO,
localizado na sede deste município de Lençóis-BA, custeada com recursos advindos
custeada com recursos proveniente da PROPOSTA N° 09616.4060001/13-001 aprovada
junto ao FNS, com VALOR TOTAL estimado de R$ 98.392,27 (Noventa e oito mil, trezentos
e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), mediante o regime EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO, conforme especificações constantes nos projetos, planilhas, memorial e
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demais anexos que são partes integrantes deste Edital.
4.3 A licitação compõe-se de itens constantes nas planilhas orçamentárias anexos constantes do
Projeto Básico, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço GLOBAL.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na
classificação abaixo:
Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria: 3.01 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 3.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto: 10.301.0017.2.144 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1.
Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, NÃO sendo permitida a participação de sociedades
cooperativas pela natureza do serviço e pelo modo como é usualmente executado no mercado
em geral, estando presentes a subordinação jurídica entre os obreiros e o tomador de serviços,
de acordo com os termos da Súmula/TCU 280.
6.2.
NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
6.2.1.
Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2.
Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar
com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da
Lei nº 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; quanto à abrangência da penalidade
prevista no art. 7º da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de
Contas da União “A sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da
Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou
estado ou município ou Distrito Federal)” -vide Acórdãos 819/2017-Plenário, 2530/2015Plenário, 1003/2015-Plenário e 2081/2014-Plenário, dentre outros;
6.2.3.
Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666 - quanto à abrangência da
penalidade imposta nos termos do Informativo de Jurisprudência n° 414, 02 a 06 de
novembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, e no Recurso Especial n° 520.533 RJ (2003/0027264-6), "Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos efeitos
irradiam por todas as esferas de governo";
6.2.4.
Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
6.2.5.
Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
6.2.6.
O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
6.2.7.
Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
6.2.8.
Servidor ou dirigente deste(a)órgão ou entidade ou responsável pela licitação;
6.2.9.
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
6.2.10.
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993.
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7. DA HABILITAÇÃO
7.1.
Participarão desta licitação entidades que atendam a todas as condições de
habilitação relacionadas abaixo.
7.2.
A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação no Envelope n° 1:
7.2.1.
Habilitação jurídica:
7.2.1.1.
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
7.2.1.2.
para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.2.1.3.
em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
7.2.1.4.
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
7.2.1.5.
inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
7.2.1.6.
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
7.2.1.7.
os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidação.
7.2.2.
Regularidades fiscal e trabalhista:
7.2.2.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.2.2.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.2.2.3.
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
7.2.2.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.2.5.
prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante;
7.2.2.6.
caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.2.2.7.
caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a
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documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
7.2.3.
Qualificação Técnica. Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no
envelope nº 1:
7.2.3.1.
Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico;
7.2.3.2.
Registro ou inscrição do(s) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou profissional equivalente;
7.2.3.3.
Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso
de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
7.2.3.3.1.
No decorrer da execução da obra, os profissionais de que
trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10,
da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
7.2.3.3.2.
A licitante deve apresentar relação dos componentes da
equipe técnica indicada para execução do objeto desta licitação, bem como
a qualificação de cada um dos seus membros, observando à equipe
técnica mínima, um engenheiro civil, arquiteto ou profissional equivalente;
e um encarregado de obra;
7.2.3.3.3.
A qualificação da equipe técnica, especialmente com relação
aos profissionais técnicos engenheiros/arquitetos, deverá ser feita com
apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT, de cada um dos seus
membros.
7.2.3.4.
ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico
responsável desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, ou
DECLARAÇÃO firmada pelo licitante que tem conhecimento de todas as
informações e das condições dos locais que serão executados os serviços objeto
desta licitação;
7.2.4.
Qualificação econômico-financeira:
7.2.4.1.
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OU LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão
desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua
apresentação;
7.2.4.2.
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
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proposta, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO NO ACÓRDÃO 1999/2014 - PLENÁRIO;
7.2.4.3.
O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
7.2.4.4.
As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
7.2.4.5.
A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de
seu balanço patrimonial:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
7.2.4.6.
O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do
item pertinente.
7.3.
Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1 os seguintes
documentos complementares:
7.4.1
Declaração de que NÃO utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que INEXISTE servidor ou
dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS como proprietário, empregado ou
prestador de serviços da empresa licitante (Modelo ANEXO).
7.4.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
8. DA VISTORIA
8.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições
para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico,
sendo recomendado que a licitante realize a vistoria nas condições abaixo:
8.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor técnico desta Prefeitura designado para
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00 horas, devendo o
AGENDAMENTO SER EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (75) 3334-1121 ou
pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua Nossa Senhora da
Vitória 01, Centro, na cidade de Lençóis/BA;
8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes;
8.1.3. Para a vistoria o representante da licitante deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para o ato.
8.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão
ser encaminhadas à Comissão de Licitação, no endereço eletrônico
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licitacaopmlencois@gmail.com, antes da data fixada para a sessão pública.
A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatório.
8.1.6. Por ocasião da vistoria, o licitante poderá solicitar gravação de CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações (planilhas
orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e projetos) relativas ao objeto da
licitação, para que a empresa tenha plenas condições de bem elaborar sua proposta.
DA PROPOSTA
9.1 A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
9.1.1
A razão social e CNPJ da empresa licitante;
9.1.2
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;
9.1.3
O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/grupo que participar, em
moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de
proposta constante do ANEXO;
9.1.4
A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, conforme MODELO ANEXO;
9.1.4.1.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto.
9.1.4.2.
Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
9.1.4.3.
Erros no preenchimento da planilha NÃO constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço total
proposto ou redução do valor total que acarrete alteração a ordem inicial de
classificação das propostas.
9.1.4.4.
As correções registradas no subitem anterior NÃO poderão ser
realizadas caso haja supressão de itens na planilha, contudo podem ser
efetivadas caso haja acréscimo ou duplicação de itens, quando será facultada a
correção tão somente para expurgar os excessos.
9.1.4.5.
É obrigatória a elaboração e apresentação de composições de
custos unitários dos serviços detalhados na planilha orçamentária geral e a
composição dos encargos sociais, sob pena de desclassificação da proposta.
9.1.5.
A COMPOSIÇÃO DO BDI, detalhando todos os seus componentes, em
valores nominais como também sob a forma percentual.
9.1.5.1.
Os custos relativos a administração local, mobilização e
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão
ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha
orçamentária;
9.1.5.2.
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
9.1.5.3.
Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do
Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).
8.1.5.

9.
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9.1.5.4.
Licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência nãocumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários
concedidos pela legislação tributária.
9.1.5.5.
Erros no preenchimento dos custos indiretos do BDI NÃO constituem
motivo para a desclassificação da proposta, sendo facultado os ajustes pelo
licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do
preço total proposto ou redução do valor total que acarrete alteração a ordem
inicial de classificação das propostas.
9.1.5.6.
As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição
do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme
previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO, nos termos do item 11.12.7.1. deste Edital.
9.1.5.7.
As empresas optantes pelo Simples Nacional NÃO poderão incluir os
gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar;
9.1.5.8.
NA HIPÓTESE DE CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS
para a inclusão de novos serviços ou para acréscimo de quantitativo dos já
existentes, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da
licitação (projeto básico), SUBTRAINDO desse preço de referência a DIFERENÇA
PERCENTUAL entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento
ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
9.1.5.9.
Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à
administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos
definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma.
9.1.5.10.
Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao
limite indicado no projeto básico;
9.1.6.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à
proposta apresentada, conforme ANEXO.
9.1.6.1.
Erros no preenchimento do cronograma NÃO constituem motivo para
a desclassificação da proposta, podendo este ser ajustado pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissão.
9.2.
Os DOCUMENTOS referidos nos itens 9.1.4, 9.1.4.5, 9.1.5 e 9.1.6 devem ser
encaminhados, também, em mídia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel para a
análise do setor técnico competente de forma célere, constituindo a sua ausência irregularidade
formal que deve ser sanada com a concessão de prazo durante a sessão de julgamento.
9.3.
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua entrega.
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DA ABERTURA DOS ENVELOPES
10.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e
nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não
sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou
que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
10.1.2.
As DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES deverão ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:
10.1.2.1.
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE
FORMA INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com
fundamento na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/2009, da Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
do Governo Federal, aplicada de forma subsidiária.
10.1.2.1.1.
A ausência do documento mencionado no subitem anterior
implicará a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, nos termos do item
11.12.6. deste Edital.
10.1.2.1.2.
Em vista do dever de aplicação do princípio do formalismo
moderado aliada à finalidade precípua de seleção da proposta mais
vantajosa no presente processo de licitação, a CPL deverá, preliminarmente
à desclassificação da proposta citada no item anterior, recepcionar dos
representantes das licitantes devidamente credenciados este documento ou
possibilitar que aquele representante, caso possua poder para tanto,
elabore de próprio punho ou preencha modelo disponibilizado.
10.1.2.2.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa
equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n. 123, de 2006.
10.1.2.2.1.
A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é
FACULTATIVA e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes
efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de
exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
10.1.2.2.2.
A participação em licitação na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejará a APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES PREVISTAS EM LEI E A EXCLUSÃO DO REGIME DE
TRATAMENTO DIFERENCIADO. A comissão poderá realizar diligências
para verificar a veracidade da declaração.
10.1.2.2.3.
A citada declaração de enquadramento da licitante como
ME/EPP ou cooperativa, poderá ser entregue a qualquer momento durante
a sessão de julgamento; contudo, sem efeitos retroativos diante das
decisões já deliberadas pela Comissão Permanente de Licitações - CPL.
10.2.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, cumpridas as
formalidades referidas acima, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços
apresentadas.
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10.3.
A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serão identificados os licitantes aptos e
proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.
10.3.1.
O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes.
10.4.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.5.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral
da
União
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
10.5.1.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.6.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.7.
Constatada a existência de sanção, a Comissão irá analisar a penalidade imposta
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação, caso haja extensão
da pena ao Município.
10.7.1.
NÃO ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais
exigências previstas neste instrumento convocatório.
10.7.2.
Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário
em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os
documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços,
rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão,
permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
10.8.
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da
decisão desfavorável do recurso.
10.9.
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes
n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
10.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
10.8.2.
Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
10.9.
As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item
próprio deste Instrumento Convocatório.
10.10.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.
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10.11.
Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
10.12.
Será considerado INABILITADO o licitante que:
10.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
10.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
10.13.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma
terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da
divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
10.14.
A não regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.15.
A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Município, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação
direta aos interessados e lavrada em ata.
11.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento será o menor preço GLOBAL.
11.2.
Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das
entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a
reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico
específico, através de parecer que integrará o processo.
11.3.
A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.
11.4.
Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.
11.5.
As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
11.6.
A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procederá à comparação com os valores da primeira colocada, SE esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos Artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
11.6.2.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no
prazo de 01 (um) dia útil, contados da comunicação por mensagem eletrônica e
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divulgação da ata no Diário Oficial do Município, na hipótese de ausência. Neste caso, a
oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo
licitatório.
11.6.3.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.
11.7.
Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes
para que compareçam ao SORTEIO na data e horário estipulados, para que se identifique
aquela que primeiro poderá reduzir a oferta, podendo ser feita na mesma sessão caso todos os
licitantes envolvidos no referido sorteio estejam presentes.
11.8.
Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou
não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
11.9.
Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços:
11.9.1.
produzidos no País;
11.9.2.
produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
11.9.3.
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
11.10.
Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão
convocados.
11.11.
Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificação.
11.12.
SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
11.12.1. NÃO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
11.12.2. Apresentar DIVERGÊNCIA de valor global entre a proposta física
apresentada e a proposta em mídia digital;
11.12.3. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
11.12.4. NÃO apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou
anexos;
11.12.5. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
11.12.6. NÃO apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital e nos termos dos itens 10.1.2. e seguintes deste
Edital.
11.12.7. Apresentar, na COMPOSIÇÃO DE SEUS PREÇOS:
11.12.7.1. Taxa de B.D.I. INVEROSSÍMIL;
11.12.7.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
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11.12.7.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos serviços.
11.12.8. Apresentar
PREÇOS
MANIFESTAMENTE
INEXEQUÍVEIS,
assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato;
11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela
Administração.
11.12.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificação.
Considerando a adoção do regime de execução adotado de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL ou empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço
de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os
valores de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.
A participação na presente licitação IMPLICA na concordância do licitante com a
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegações/comprovações de FALHAS OU OMISSÕES em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos NÃO poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado de
forma subsidiária.
Em situações de alegações/comprovações de FALHAS OU OMISSÕES em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, à 10% (dez por cento)
do valor total do futuro contrato, será de RESPONSABILIDADE da Empresa Contratada
executar os serviços de forma plena e arcar com eventuais ônus que superem o citado
percentual; cabendo à Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de serviços
respeitando o percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor total do futuro
contrato.
Em situações de alegações/comprovações de pequenas FALHAS OU OMISSÕES nos
orçamentos relativos a pequenas variações de quantitativos nos serviços contratados
que NÃO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, à 02% (dois por cento) do valor total do
futuro contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", NÃO
será prolatado termo aditivo, nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem
como diante da cláusula de concordância firmada no item 11.14 deste Edital, utilizando
como precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da União,
Acórdão n° 1.977/2013 - Plenário, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento
31/07/2013.
Considerando a adoção do regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, também será DESCLASSIFICADA a proposta ou lance vencedor nos quais
se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo
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unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos
anexos a este edital.
11.18.
Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.19.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
Artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
11.20.
Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
11.21.
Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação
do resultado do certame pela autoridade competente e, após a adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.
11.22.
A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
11.23.
O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
12.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1.
A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e
julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
12.2.
Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
12.3.
O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
12.4.
Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitações e
Contratos desta Prefeitura, no endereço registrado acima, Rua Dr. ____________________,
LENÇÓIS, Estado da Bahia, CEP 46.500-00.
12.5.
O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
12.6.
Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1.
O adjudicatário, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo
de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme
disposto no Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
13.1.1.
A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
13.1.2.
O atraso superior a 10 (dez) dias corridos autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
13.1.3.
Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da
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Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo
legal e o valor da correspondente proposta.
13.2.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
13.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1.
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
13.3.2.
prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
13.3.3.
multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
13.3.4.
obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
13.4.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.
13.5.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica, com correção monetária.
13.6.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados
quando da contratação.
13.7.
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
13.8.
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do Artigo 827 do Código Civil.
13.9.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
13.10.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados da data em que for notificada.
13.11.
A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria.
13.12.
Será considerada extinta a garantia:
13.12.1.
com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
13.12.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado,
nos termos da comunicação.
14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1.
Após a HOMOLOGAÇÃO da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser
firmado Termo de Contrato, prorrogável nas formas dos Artigos 57, § 1° e 79, §5º da Lei n°
8.666/93.
14.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
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eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de
seu recebimento.
14.2.2.
O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
14.3.
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta
“online” para verificação da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária.
14.3.1.
Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.
14.4.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação
para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das
sanções previstas em Lei.
DO REAJUSTE
15.1.
O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da
Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Projeto Básico – ANEXO
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO
DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
18.1.
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos,
são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.
8.666, de 1993.
DO PAGAMENTO
19.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do
objeto e os materiais empregados.
19.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se
referir.
19.3.1.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a Contratante.
19.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
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apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
19.5.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
19.5.1.
não produziu os resultados acordados;
19.5.2.
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
19.5.3.
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
19.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela Contratada.
19.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária.
19.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.9.
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
a critério da contratante.
19.10.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e
trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
19.11.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
19.12.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
19.13.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
19.14.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
I= 0,00016438
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
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contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
20.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
20.2.2.
multa moratória de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e
cinco) dias;
20.2.2.1.
em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 10
(dez) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do
contrato;
20.2.2.2.
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
20.2.3.
multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
20.2.3.1.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
20.2.4.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
20.2.5.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e
após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
20.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
20.4.
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
20.5.
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
20.6.
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
20.6.1.
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.6.2.
tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.6.3.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
20.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
20.8.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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20.9.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
20.9.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
20.10.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
21.
DA IMPUGNAÇÃO
21.1.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
21.2.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
21.3.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
o
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1 do
art. 113 da referida Lei.
21.4.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da
Prefeitura Municipal, no setor da Comissão Permanente de Licitações e Contratos ou por meio
do endereço eletrônico licitacaopmlencois@gmail.com, até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes, respeitando o término do horário de funcionamento do setor de licitação
e contratos, segunda-feira à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 13:00 horas.
22.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
22.2.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
22.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
22.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.
22.7.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.
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22.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
22.9.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.10. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
22.13.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
22.14.
Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
22.15. O
Edital
está
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e
https://lencois.ba.gov.br/moradores/
através do link, Diário Oficial no setor da Comissão Permanente de Licitações na sede da
Prefeitura Municipal, na íntegra, nos dias úteis, no horário das 08:00 as 17:00 horas,
suspenso no horário das 12:00 as 14:00 horas, com exceção das sextas-feiras que o
expediente para atendimento ao público inicia as 07:00 e finda as 14:00 horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados e onde serão recebidos os documentos de habilitação dos
licitantes.
22.16.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de
LENÇÓIS, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.
22.17.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.17.1.
ANEXO I – Projetos - publicados/disponibilizados em documentos
apartados;
22.17.2.
ANEXO II – Planilha Orçamentária, Composição de Custos Unitários,
Encargos Sociais e Cronograma físico-financeiro - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;
22.17.3.
ANEXO III – Memorial Descritivo - publicado/disponibilizado em documentos
apartados;
22.17.4.
ANEXO IV - RRT - elaboração projeto - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;
22.17.5.
ANEXO V - Quadro de composição de BDI - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;
22.17.6.
ANEXO VI – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS como proprietário, empregado ou prestador de
serviços da empresa licitante;
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22.17.7.

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Vistoria;

22.17.8.

ANEXO VIII – Modelo de Proposta;

22.17.9.
proposta;

ANEXO IX – Modelos de declaração de elaboração independente de

22.17.10.
ANEXO X - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada nos termos do Artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006;
22.17.11.

ANEXO XI – Minuta de Termo de Contrato.

LENÇÓIS, 17 de janeiro de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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ANEXO I
PROJETOS - PUBLICADOS/DISPONIBILIZADOS EM DOCUMENTOS APARTADOS
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS
APARTADOS;
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ANEXO III

– MEMORIAL DESCRITIVO - PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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ANEXO IV

RRT - ELABORAÇÃO PROJETO - PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS
APARTADOS;
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ANEXO V

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI - PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS
APARTADOS;
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº /201_.

, inscrita no
CNPJ n.º
, por intermédio se seu representante legal
o(a) Sr.(a)
, portador(a) da
Carteira de Identidade n.º
e do CPF n.º
,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
E DECLARA que INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS como
proprietário, empregado ou prestador de serviços desta Empresa.

____________________, em _____ de ______________ de 20__.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: VISITA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº /20_.
Em cumprimento ao edital de licitação da TOMADA DE PREÇOS n°.
/201_, declaramos para os
devidos fins, que a empresa: ______________________________________________, com sede na
____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, através
de seu(s) responsável(eis) técnico(s) – o(s) engenheiro/arquiteto(s) OU por meio do representante
o(s) Sr(s).______________________________, devidamente credenciado(s) e munido(s), da(s)
Carteira(s) do CREA/CAU ou RG n.º ________________________________________, visitou o(s)
local (is) onde serão executados as obras/serviços, tendo conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, estando ciente das
sanções factíveis de serem aplicadas.
LENÇÓIS, __ de _____ de 20_.

Nome e assinatura do responsável técnico da Prefeitura Municipal de LENÇÓIS – (assinatura
FACULTATIVA)

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS nº __/20__.
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se
realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social:
1.2. – Sede:
1.3. - C.N.P.J.:
1.4. - Endereço/Telefone/Fax/E-mail:
1.5. - Representante Legal para Assinatura do Contrato:
2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
2.1. – A presente proposta totaliza um valor global de R$ ................ (valor por extenso),
3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
3.1. - Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
proposta de preço.
4 – DECLARAÇÃO
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita
execução do contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra , encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessárias a total execução das obras/serviços, ou quaisquer outros que direta ou
indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.
5 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Nome:
Cargo:
CI nº:
CPF nº:
OBS: Os valores unitários que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim
como demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.
___________de __________________ de 20__.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS nº __/20__.

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº
____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de
_________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ____________,
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO _______________ Nº. __-202_.
DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório,
que
a
empresa
__________________________________________________________, inscrita no CNPJ Nº.
______________________________,
com
sede
na
__________________________________________________, está enquadrada como microempresa
[ ], empresa de pequeno porte [ ] ou equiparado [ ], nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº.
123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer todos os
direitos decorrentes da referida norma legal.
DECLARO, também, ter expressa ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico
diferenciado descritas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa
declarante não possui qualquer embaraço para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado
favorecido descrito na citada norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta
declaração com conteúdo inverídico constitui crime tipificado no artigo 299 do Código Penal e induz à
aplicação da sanção de declaração de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº.
8.666/1993, a teor do entendimento pacificado nos tribunais de controle externo.
Lençóis, ____ de _______________ de 202_.
EMPRESA LICITANTE:____________________________________
NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________
CPF DO REPRESENTANTE: _______________________________
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ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, com sede à Av. Dr. Vital Soares nº 268 1º andar Centro, CNPJ/MF
n.º13.782.461/0001-05 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. _______________, portador da
Carteira de Identidade n.º................. SSP/BA, CPF n.º .................. e a EMPRESA.....................(nome
da empresa), CNPJ/MF n.º............. situada à .............(endereço da empresa), neste ato representado
na forma dos seus Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr..................... (nome do
representante legal da empresa), portador de documento de identidade n.º........SSP/......, CPF/MF
n.º................, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, sob a
égide da Lei Federal nº 8.666/93, e nos termos do processo administrativo de licitação, TOMADA DE
PREÇOS N°
/201_, resolvem e acordam na celebração do presente instrumento contratual,
visando a execução de obras/serviços, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para execução da obra de
____________________________________________, obedecendo as condições oferecidas na
Proposta de Preços da licitação de TOMADA DE PREÇOS nº ___/202_ que, independente de
transcrição, integra este instrumento.
Sub-Cláusula Primeira – A contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular da parcela do objeto referente à reforma de edifício, até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, nos termos do artigo 65, §1°, da Lei n°.
8.666.
Sub-Cláusula Segunda – É vedada a subcontratação TOTAL do objeto, a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros sem a anuência prévia da Contratante.
Sub-Cláusula Terceira – Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de
continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da
CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de
subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e
exclusivo controle.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
O prazo de vigência do presente contrato é de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº
8.666/93, desde que observadas às normas legais vigentes; o prazo de execução total do objeto é
de 03 (três) meses, a contar após o transcurso de 10 (dez) dias da data de recebimento eletrônico
(e-mail) da Ordem de Serviço a ser emitida pela Contratante, sendo admitira uma única prorrogação
deste prazo (início da execução da obra), desde que sejam comprovados e aceitos os motivos
apresentados pela Contratada.
Sub-Cláusula Única – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto
no próprio contrato, as atualizações, compensações ou punições financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTE
Os serviços objeto deste contrato serão prestados pelos preços unitários constantes das planilhas em
anexo, as quais correspondem aos preços unitários propostos pela CONTRATADA na licitação acima
definida, dando-se ao presente contrato o valor global de ................. (.....................)
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Sub-Cláusula Primeira – Neste preço está incluído todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
Sub-Cláusula Segunda – O valor do contrato será fixo, porém poderá ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da
Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o custeio da execução das obras contratadas com base na citada licitação, no que
couber, serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas
no orçamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de LENÇÓIS, definidas abaixo:
Sub-Cláusula Única – A CONTRATANTE consignará nos próximos exercícios em seu orçamento as
dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Contratante, nos termos do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura/nota fiscal contendo o
detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados juntamente com o Boletim de
Medição e o Diário de Obras, com a execução devidamente atestada pelo setor técnico de
engenharia desta Prefeitura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo CONTRATADO.
Sub-Cláusula Primeira – Os pagamentos decorrentes deste instrumento, cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, serão efetuados em até 05
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
Sub-Cláusula Segunda – A CONTRATADA somente emitirá Nota Fiscal/Fatura, após aprovação do
valor da medição apresentada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com
detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada.
Sub-Cláusula Terceira – O pagamento será precedido de consulta, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
Sub-Cláusula Quarta – Na hipótese de irregularidade, o CONTRATADO deverá regularizar a sua
situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisão do contrato.
Sub-Cláusula Quinta– Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.
Sub-Cláusula Sexta – Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração efetuará a retenção
dos impostos devidos, nos termos da legislação pertinente.
Sub-Cláusula Sétima – Se o CONTRATADO for optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
Sub-Cláusula Oitava – O CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores
correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo CONTRATADO.
Sub-Cláusula Nona – É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
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decorrentes do contrato.
Sub-Cláusula Décima – Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I =, Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Sub-Cláusula Décima Primeira – Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante
apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida em nome do CONTRATANTE, acompanhada da
Fatura correspondente em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2ª (segunda) fatura, deverão também
ser apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS cujo
vencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior. Nenhum pagamento isentará a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos
serviços executados, total ou parcialmente.
CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO DO VALOR
O valor estipulado na Cláusula Terceira será reajustado/revisto por meio de termo aditivo e nas
hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, ficando o CONTRATADO obrigado a aceitar o quanto
disposto no §1° do referido dispositivo legal.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da
ABNT exigida, observar Projeto Básico / Memorial Descritivo / Especificações (Anexo I), devendo
iniciar os serviços após a publicação da Ordem de Serviço no Diário Oficial do Município e no prazo
máximo de até 10 (dez) dias úteis;
b) disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de
pronto socorro de seus empregados;
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e
utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;
e) responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e
outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços
ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas
obrigações ou transferi-las à contratante;
f) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo
prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as
obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de seus
empregados, Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e
PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de
quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
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serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando
o nome do responsável;
j) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes,
necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a
terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
l) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus
serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 8.666/93.
m) 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.
n) exigência de comprovação mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias e previdenciárias, incluindo-se o pagamento dos direitos
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e nas Convenções, Dissídios ou Acordos Coletivos
de trabalho, obrigações decorrentes do cumprimento das normas de segurança e medicina do
trabalho, bem como das normas e legislação especializadas de proteção ao meio ambiente,
comprovação de pagamento de salários, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;
o) obrigação do contratado de exibir os instrumentos de rescisão de contratos de trabalho vinculados
à execução do contrato;
p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
q) Fornecer e colocar no local das obras / serviços placa de divulgação e identificação da mesma, e
placa de inauguração, quando for o caso, as quais serão confeccionadas de acordo com o manual
apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE.
r) Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas
guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado do CONTRATADO,
carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei,
que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços
contratados.
s) Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências / Diário de Obras", no qual serão
feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-deobra, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela
CONTRATADA, em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das obras /
serviços.
t) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
u) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
v) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras
/ serviços.
x) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços, devendo promover as
readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do
objeto contratado.
z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem como dos
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órgãos de controle interno e externo, aos documentos e registros contábeis.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O CONTRATANTE
obriga-se a:
1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
4. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos
serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de
qualquer alteração no presente Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO devendo as
obras/serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a
lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela CONTRATANTE através do Sr.
_____________________, ocupante do cargo de ____________________, pessoa com poderes
para:
a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas
neste Contrato;
b) comunicar à Contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o,
constantes na Cláusula Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DAS OBRAS
Os recebimentos, provisório e definitivo, da obra serão efetuados de acordo com o estabelecido no
instrumento convocatório e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93
Realizada a medição final, a Contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da Obra, o seu recebimento provisório, acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de
categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um;
b) Cópia do diário de obra;
c) Minuta do atestado a ser fornecido;
d) Outros documentos a critério do Órgão Contratante.
A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverá
providenciar termo circunstanciado de recebimento provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
contados da solicitação que lhe fizer a Contratada. Tal documento deverá ser firmado também pela
Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir qualquer condição deste
Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la
em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS GARANTIAS
No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a CONTRATADA fica obrigada
a prestar garantia no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.
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A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. No caso de alteração do valor do
contrato, ou prorrogação de sua vigência, a GARANTIA DEVERÁ SER AJUSTADA à nova situação
ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o contratado às
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes
penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
- MULTA MORATÓRIA de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias;
- em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço
ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 10 (dez) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si;
- MULTA COMPENSATÓRIA de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto.
A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas.
A CONTRATADA deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos dentro de 10 (dez)
dias da sua ocorrência e apresentar os documentos comprobatórios até 15 (quinze) dias, após a
cessação do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as
razões de sua eventual recusa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências
contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93.
O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao
contratado direito a qualquer indenização.
O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à
Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito
ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução
judicial ou extrajudicial;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO – O presente contrato reger-se-á pelo disposto na
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Lei 8.666/93, e os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas de direito civil
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO –
O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO – O presente contrato se vincula aos termos do
processo administrativo de licitação – TOMADA DE PREÇOS n°. _____/202_.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DA ELEIÇÃO DO FORO
As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca de LENÇÓIS, para dirimir qualquer dúvida do
presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas, todas
de igual forma e teor, contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a tudo presentes.
LENÇÓIS, __ de ______ de 202_.
CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de LENÇÓIS
CONTRATADO
Testemunhas:
..............................................................
..........................................................
NOME:
NOME:
CPF:
CPF:
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46.3

13.5

2

4

Substituição de portas de alumínio por portas de
ferro em chapa galvanizada e grade na parte alta

Pingadeira
de zinco

Muro divisório a elevar (Hfinal=3,00m)
Chapisco em ambas as faces e pintura na cor
branca.

Rufo de
zinco
BANHEIRO
FUNCIONÁRIO
COPA

ALMOXARIFADO

Instalação de drenos com
tubo Ø20mm para todos os
aparelhos de ar condicinado
(PSF e Farmácia)

CISTERNA

SALA DE ADMINIST.
E GERÊNCIA
EXPURGO

Revisão completa da cobertura, incluindo
substituição de telhas quebradas, vedação dos
parafusos de fixação das telhas, impermeabilização
com proteção mecânica das calhas e rufos, revisão
dos tubos de descida.

DETALHE RUFOS

SALA DE ESTERIL. E
GUARDA DE MAT. EST.

SANITÁRIO
PCD
SALA DE
OBSERVAÇÃO /
PROCEDIMENTO /
COLETA

CONSULTÓRIO C/
SANIT. ANEXO
SALA DE
VACINAS

SALA DE ATIVIDADES
COLETIVAS / ACS

Revisão das portas de madeira, com
substituição das fechaduras por outras do tipo
alavanca

Pingadeira
de zinco

SALA DE
CURATIVOS

13.94

BANHEIRO
PCD

Revisão da estrutura de
apoio e construção de
cobertura para os
tanques de água

DML

Calha de
zinco

2,32 m²

CIRCULAÇÃO

0.40

Revisão geral do piso cerâmico com
repomposição das peças faltantes e
identificação de pontos onde se note a
fixação precária.

COMPRESSOR
INALAÇÃO

COMPRESSOR
ODONTO

Portão de correr em chapa de ferro
galvanizado (3,50 x 3,00)

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO /
ACOLHIMENTO

ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO /
ACOLHIMENTO

DETALHE CALHA / PAREDE

SALA DE INALAÇÃO
COLETIVA

Substituição completa
dos portões de acesso

SALA DE RECEPÇÃO E
ESPERA

2.55

2.60

3.65

3.40

Muro divisório a construir (H=3,00m)
Sapatas: 50x50cm
Viga baldrame: 13x20cm
Pilares: 13x20cm
Viga de amarração: 13x20cm
Reboco em ambas as faces e pintura na cor branca.
Instalar calha para drenagem de águas pluviais.

9.75
SANITÁRIO
PCD FEM.

Muro a construir (H=3,00m)
Chapisco e reboco em ambas as faces e
pintura na cor branca.
Nota: realizar cuidadoso travamento nas
paredes existentes

Limpeza do terreno,
mantendo vegetação de
porte médio e alto e
construção de talude

Revisão das janelas,
inclusive reboco de
enquadramento
Substituição de
guarda-corpo danificado

SANITÁRIO
PCD MASC.

Revisão dos passeios com a correção do caimento,
reparo das fissuras existentes e proteção das bases
das paredes com reboco tipo meia cana

Revisão de pontos de
esgoto e substituição de
torneiras dos lavatórios por
torneiras temporizadas

Recuperação do forro de gesso
Revisão nas instalações dos tanques localizados
acima da cobertura, pois há indícios de vazamentos

proj. marquise

Revisão da fixação da porta de
vidro e substituição da ferragem

REFORMA DE U.B.S.
ALTO DO CAJUEIRO- BAIRRO DOTOMBA SURRÃO- LENÇÓIS / BA

Revisão minuciosa de todos os elementos
da estrutura metálica de suporte da
marquise e substituição do policarbonato

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
SECRETARIA DE SAÚDE

PLANTA BAIXA
DETALHES

CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA.
Rua Goes Calmon nº 113 - Térreo
Centro - Itaberaba - Bahia
75 - 3251 6335

ESCALA:

1 :100

DATA: JUNHO 2020
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MUNICÍPIO: LENÇÓIS

ÁREA A REFORMAR (m²): 309,25

ENDEREÇO: ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO - LENÇÓIS /BA
BDI: 24,33%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

REF. PREÇOS: SINAPI AGO/2021 - ORSE AGO/2021
- AGESUL - MS (06/2021)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE: PSF ALTO DO CAJUEIRO
ITEM

CÓDIGO

BANCO

1

Und

Quant.

PR. UNIT.(R$)

PR. UNIT.
C/BDI (R$)

Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

00051

ORSE

1.2

97644

1.3

DESCCRIÇÃO

97665

R$

3.735,40

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m²

3,00

R$

352,82

R$

438,66

R$

1.315,98

SINAPI

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

7,87

R$

7,67

R$

9,54

R$

75,05

SINAPI

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

37,00

R$

1,09

R$

1,36

R$

50,14

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

9,00

R$

2,80

R$

3,48

R$

31,33

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE

m³

2,25

R$

206,04

R$

256,17

R$

576,38
704,21

1.4

97631

SINAPI

1.5

13

ORSE

1.6

12202

ORSE

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO OU SIMILAR

m

160,00

R$

3,54

R$

4,40

R$

1.7

18

ORSE

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

m²

15,00

R$

11,08

R$

13,78

R$

206,64

1.8

2509

ORSE

m³

8,45

R$

23,24

R$

28,89

R$

244,16

1.9

10033

ORSE

CARGA MANUAL COM MATERIAL DE 1º CATEGORIA
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA
CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)

m³

8,55

R$

50,00

R$

62,17

R$

531,51

R$

-

R$

6.590,62

2

ESQUADRIAS

2.1

1841

ORSE

REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

m²

14,98

R$

92,40

R$

114,88

R$

1.720,92

2.2

1797

ORSE

REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

m²

40,95

R$

82,04

R$

102,00

R$

4.176,91

UN

3,00

R$

175,49

R$

218,19

R$

654,56

UN

1,00

R$

30,75

R$

38,23

R$

38,23

2.3

102189

SINAPI

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

2.4

100703

SINAPI

PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO,
DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA
PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO (REVISÃO DA PORTA DE ACESSO
PRINCIPAL)

R$

-

R$

7.223,71

3.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

203,44

R$

4,05

R$

5,04

R$

1.024,39

3.2

87529

SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

136,72

R$

36,47

R$

45,34

R$

6.199,32

R$

-

R$

30.673,53

m²

2,00

R$

27,29

R$

33,93

R$

67,86

3

REVESTIMENTOS

4

COBERTURAS E FORROS

4.1

92543

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

4.2

94207

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

m²

2,00

R$

53,21

R$

66,16

R$

132,31

4.3

265

ORSE

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 6MM

m²

270,00

R$

19,51

R$

24,26

R$

6.549,33

4.4

4865

ORSE

LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO

m

29,90

R$

14,09

R$

17,52

R$

523,79

4.5

228

ORSE

REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO
(ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA

m²

19,00

R$

70,38

R$

87,50

R$

1.662,57

4.6

9215

ORSE

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM
PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO

m²

19,00

R$

339,97

R$

422,68

R$

8.031,01

M

29,90

R$

61,82

R$

76,86

R$

2.298,14

M

160,00

R$

57,35

R$

71,30

R$

11.408,52

R$

-

R$

3.137,10

4.7

100434

SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

4.8

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5

PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA

5.1

87246

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

5.2

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

R$

-

R$

36.048,89

88496

SINAPI

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

m²

23,84

R$

25,26

R$

31,41

R$

748,71

SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA
SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,
DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m²

68,50

R$

16,59

R$

20,63

R$

1.412,90

6
6.1

6.2

m²

15,00

R$

56,36

R$

70,07

R$

1.051,09

m³

2,25

R$

745,69

R$

927,12

R$

2.086,01

PINTURA

96132
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SINAPI

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

m²

490,00

R$

11,53

R$

14,34

R$

7.024,27

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE
TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL

m²

1120,00

R$

14,21

R$

17,67

R$

19.787,37

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS).

m²

102,38

R$

42,11

R$

52,36

R$

5.360,14

APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL 2 DEMÃO.

m²

39,40

R$

13,23

R$

16,45

R$

648,09

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m²

39,40

R$

21,79

R$

27,09

R$

1.067,41

R$

-

R$

7.394,02

REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1

pt

30,00

R$

46,81

R$

58,20

R$

1.745,97

6.4

2288

ORSE

6.5

100757

SINAPI

6.6

02339

ORSE

6.7

100746

SINAPI

7.1

629

ORSE

7.2

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

150,00

R$

4,04

R$

5,02

R$

753,44

7.3

91932

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M

30,00

R$

14,90

R$

18,53

R$

555,76

7.4

101875

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM
ENTO E INSTALAÇÃO.

UN

1,00

R$

500,02

R$

621,67

R$

621,67

7.5

101890

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

8,00

R$

15,43

R$

19,18

R$

153,47

7.6

12562

ORSE

LUMINÁRIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13
- REV 01

un

37,00

R$

65,93

R$

81,97

R$

3.032,92

7.7

97610

SINAPI

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

UN

26,00

R$

16,42

R$

20,41

R$

530,79

7

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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R$

-

R$

2.054,45

8.1

1680

ORSE

REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1

un

8,00

R$

37,73

R$

46,91

R$

375,28

8.2

01630

ORSE

JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,00

R$

22,79

R$

28,33

R$

226,68

LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM
REASSENTAMENTO DA TAMPA

un

6,00

R$

20,23

R$

25,15

R$

150,91

8

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS

8.3

12636

ORSE

8.4

09948

SINAPI

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X5CM

UN

6,00

R$

57,36

R$

71,32

R$

427,89

89578

SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M

16,00

R$

43,92

R$

54,61

R$

873,69

R$

-

R$

1.107,15

1205

ORSE

REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3

un

2,00

R$

144,92

R$

180,18

R$

360,36

SINAPI

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

1,00

R$

79,45

R$

98,78

R$

98,78

SINAPI

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN

1,00

R$

36,08

R$

44,86

R$

44,86

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN

4,00

R$

36,51

R$

45,39

R$

181,57

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA
BICA BAIXA

UN

2,00

R$

169,54

R$

210,79

R$

421,58

R$

-

R$

427,40

53,42

R$

427,40

8.5
9
9.1
9.2
9.3

INSTALAÇÃO HIDRAULICA, LOUÇAS E METAIS

102137
94796

9.4

89353

SINAPI

9.5

11232

ORSE

10

DIVERSOS
1

DRENO PARA AR CONDICIONADO, COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20
COMPOSIÇÃO
MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

11.1

3

COMPOSIÇÃO FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4'' X1/2'' BELL-AIR

11.2

39747

SINAPI-I

11.3

95252

SINAPI

11.4

4

10.1
11

UN

8,00

R$

42,97

R$
R$

-

R$

-

UN

0,00

R$

208,80

R$

259,60

R$

-

M

0,00

R$

49,48

R$

61,52

R$

-

UN

0,00

R$

14,35

R$

17,84

R$

-

UN

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

REDE DE AR COMPRIMIDO

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15MM), PARA INSTALAÇÕES
DE MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2

COMPOSIÇÃO POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO

11.5

1101002032

AGESUL

11.6

2450

ORSE

ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO INCLUSIVE FUNDO
ANTICORROSIVO 2 DEMÃOS

M

0,00

R$

390,57

R$

485,60

R$

-

LIMPEZA GERAL

m²

0,00

R$

1,97

R$

2,45

R$

-

CUSTO TOTAL COM BDI R$

98.392,27
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OBRA: REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE: PSF ALTO DO CAJUEIRO
MUNICÍPIO: LENÇÓIS

ÁREA A REFORMAR (m²): 309,25

ENDEREÇO: ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO - LENÇÓIS /BA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

BDI:

24,33%

REF. PREÇOS: SINAPI AGO/2021 ORSE AGO/2021 - AGESUL - MS
(06/2021)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE: PSF ALTO DO CAJUEIRO
ITEM DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS

VALOR (R$)

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$

3.735,40

3,80%

2

ESQUADRIAS

R$

6.590,62

6,70%

3
4

REVESTIMENTOS

R$

COBERTURAS E FORROS

R$

7.223,71
30.673,53

7,34%
31,17%

5

PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA

R$

3.137,10

3,19%

6

PINTURA

R$

36.048,89

36,64%

7

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

R$

7.394,02

7,51%

8

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ÁGUAS
PLUVIAIS

R$

2.054,45

2,09%

9

INSTALAÇÃO HIDRAULICA, LOUÇAS E
METAIS

R$

1.107,15

1,13%

10

DIVERSOS

R$

11

REDE DE AR COMPRIMIDO

R$

VALORES TOTAIS R$

MÊS 01

% ITEM

427,40
98.392,27

0,43%
0,00%

R$

R$

%
R$

MÊS 02

MÊS 03

3.735,40

100,00%
R$

%

3.295,31
50,00%

R$

R$ 3.295,31
50,00%
R$ 7.223,71

%

100,00%

R$

R$ 15.336,77

%

50,00%

R$ 15.336,77
50,00%

R$

R$ 1.568,55

%

50,00%

R$

R$ 18.024,45

%

50,00%

R$

R$
R$

%

18.024,45
50,00%

R$

%
R$

1.568,55
50,00%

7.394,02
100,00%

R$

2.054,45

100,00%

R$

R$

%

1.107,15
100,00%

R$

R$

%

427,40
100,00%

R$

R$

%

100,00%

100,00%
SIMPLES

ACUMULADO

R$

R$ 24.421,93

R$ 45.448,78

%

24,82%

46,19%

28,99%

R$

R$ 24.421,93

R$ 69.870,71

R$ 98.392,27

%

24,82%

71,01%

100,00%

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V4/HVFLEFEL6B1SOLH+YBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 28.521,57

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
113 - Ano - Nº 3996

Lençóis

OBRA: REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE: PSF ALTO DO CAJUEIRO
MUNICÍPIO: LENÇÓIS

ÁREA A REFORMAR (m²): 309,25

ENDEREÇO: ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO - LENÇÓIS /BA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

BDI:

24,33%

REF. PREÇOS: SINAPI
AGO/2021 - ORSE AGO/2021 AGESUL - MS (06/2021)

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Vigência apartir de: 01/2020

UF: BAHIA

QUADRO COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
HORISTA (%)
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

MENSALISTA
(%)

COM DESONERAÇÃO

HORISTA (%)

MENSALISTA
(%)

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A
A1

INSS

0,00

0,00

20,00

20,00

A2

SESI

1,50

1,50

1,50

1,50

A3

SENAI

1,00

1,00

1,00

1,00

A4

INCRA

0,20

0,20

0,20

0,20

A5

SEBRAE

0,60

0,60

0,60

0,60

A6

Salário Educação

2,50

2,50

2,50

2,50

A7

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

3,00

3,00

3,00

3,00

A8

FGTS

8,00

8,00

8,00

8,00

A9

SECONCI

0,00

0,00

0,00

0,00

A

Total dos Encargos Sociais Básicos

16,80

16,80

36,80

36,80

B1

Repouso Semanal Remunerado

17,97

Não incide

17,97

Não incide

B2

Feriados

3,97

Não incide

3,97

Não incide

B3

Auxílio - Enfermidade

0,90

0,69

0,90

0,69

B4

13º Salário

10,84

8,33

10,84

8,33

B5

Licença Paternidade

0,07

0,06

0,07

0,06

B6

Faltas Justificadas

0,72

0,56

0,72

0,56

B7

Dias de Chuvas

2,01

Não incide

2,01

Não incide

B8

Auxílio Acidente de Trabalho

0,11

0,09

0,11

0,09

B9

Férias Gozadas

8,26

6,35

8,26

6,35

B10

Salário Maternidade

0,03

0,03

0,03

0,03

B

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

44,88

16,11

44,88

16,11

C1

Aviso Prévio Indenizado

5,00

3,84

5,00

3,84

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12

0,09

0,12

0,09

C3

Férias Indenizadas

5,05

3,88

5,05

3,88

C4

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

3,81

2,93

3,81

2,93

C5

Indenização Adicional

0,42

0,32

0,42

0,32

C

Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A

14,40

11,06

14,40

11,06

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

7,54

2,71

16,52

5,93

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,42

0,32

0,44

0,34

D

Total de Reincidências de um grupo sobre o outro

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

7,96

3,03

16,96

6,27

84,04

47,00

113,04

70,24
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OBRA: REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE: PSF ALTO DO CAJUEIRO
MUNICÍPIO: LENÇÓIS

ÁREA A REFORMAR (m²): 309,25

ENDEREÇO: ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO - LENÇÓIS
/BA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE LENÇÓIS

BDI: 24,33

REF. PREÇOS: SINAPI 08/2021 ORSE 08/2021 - AGESUL - MS
(06/2021)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: Construção e reforma de edificios
Itens

Siglas

% Adotado

Administração Central

AC

4,00%

Seguro e Garantia

SG

1,00%

Risco

R

1,27%

Despesas Financeiras

DF

1,31%

Lucro

L

8,96%

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

CPRB

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,00%

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

CPRB

0,00%

BDI
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD

24,33%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CPRB)
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU Plenário
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OBRA: REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE: PSF ALTO DO CAJUEIRO
MUNICÍPIO: LENÇÓIS

ÁREA A REFORMAR (m²): 309,25

ENDEREÇO: ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO - LENÇÓIS /BA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

BDI:

24,33%

REF. PREÇOS: SINAPI
AGO/2021 - ORSE AGO/2021 AGESUL - MS (06/2021)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE: PSF ALTO DO CAJUEIRO
1.1

Código

Banco

Descrição

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

74209/001

SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

Insumo
Insumo

00005075

SINAPI

Insumo

00004813

SINAPI

Insumo

00004417

SINAPI

94962

SINAPI

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00004491

SINAPI

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²

1,0000000

350,98

350,98

m³

0,0100000

334,73

3,35

H

2,0000000

17,31

34,62

H

1,0000000

24,23

24,23

M

4,0000000

7,33

29,32

KG

0,1100000

17,04

1,87

m²

1,0000000

249,98

249,98

M

1,0000000

7,61

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

7,61
85,39
436,37

1.2

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Composição

97644

SINAPI

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

m²

1,0000000

7,67

7,67

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1310000

24,45

3,20

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2582000

17,31

4,47

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

1.3

Código

Banco

Descrição

Composição

97665

SINAPI

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

88264

SINAPI

88316

SINAPI

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Total

1,87
9,54

Und

Quant.

Valor Unit

UN

1,0000000

1,07

1,07

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0183000

24,65

0,45

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0359000

17,31

0,62

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Total

0,26
1,33

1.4

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Composição

97631

SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

m²

1,0000000

2,73

2,73

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0370144

24,45

0,91

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1053000

17,31

1,82

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Total

0,66
3,39

1.5

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

13

ORSE

Demolição de concreto manualmente

m³

1,0000000

203,44

203,44

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,3000000

24,45

31,79

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

9,9160000

17,31

171,65

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

49,50
252,94

1.6

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Composição
Auxiliar

12202

ORSE

Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar

m

1,0000000

3,38

3,38

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1950000

17,31

3,38

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,82
4,20

1.7

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

18

ORSE

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

m²

1,0000000

10,93

10,93

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0700000

24,45

1,71

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,5325000

17,31

9,22

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

1.8

Código

Banco

Descrição

Composição

72897

SINAPI

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014

Composição
Auxiliar

5961

SINAPI

Composição
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,66
13,59

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m³

1,0000000

23,24

23,24

CHI

0,2500000

44,48

11,12

H

0,7000000

17,31

12,12

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
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Lençóis

1.9

Código

Banco

Descrição

Composição
Insumo

10033
7962

ORSE
ORSE

Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)
Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)

Und

2.1

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Insumo
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

1841
508

ORSE
ORSE

Revisão de esquadrias de alumínio
Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1/8" - 0,625 kg/m

m²
m

1,0000000
0,5000000

94,92
23,28

94,92
11,64

m³
un

Quant.

Valor Unit

1,0000000
21,81
0,2000000
109,07
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,0000000

17,31

34,62

SINAPI

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,0000000

24,33

48,66

2.2

Código

Banco

Descrição

Composição
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

1797
487
843
1560
1690

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

Insumo

13330

ORSE

Revisão de esquadria de madeira
Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar
Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)
Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)
Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12
Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável,
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar Fechadura Pado, linha residence,
maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E,
cromada, ou similar

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3

Código

Banco

Descrição

Composição

102189

SINAPI

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E
PUXADOR

Insumo

Quant.

Valor Unit

Total

m²
m
un
m
un

1,0000000
0,9000000
0,5400000
0,1800000
1,0800000

70,98
26,86
11,67
19,50
3,38

70,98
24,17
6,30
3,51
3,65

un

0,1800000

69,65

12,54

H

0,7300000

24,23

17,69

H

0,1800000

17,31

Quant.

Valor Unit

Total

UN

3,0000000

426,98

1.280,94

63,07

88325

SINAPI

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

3,3600000

18,77

88239

SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

4,3000000

20,48

88,06

88261

SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

6,1000000

24,27

148,05

00003104

SINAPI

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO
PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL
EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ

1,0000000

127,80

127,80

2.4

Código

Banco

Descrição

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

100703

SINAPI

PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019

88261

SINAPI

88316
00005080

Código

311,65
1.592,59

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

28,56

28,56

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3310000

24,27

8,03

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1660000

17,31

2,87

SINAPI

PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS,
COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE
MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

UN

1,0000000

17,66

17,66

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

3.1

3,12
17,27
88,25

Und

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Insumo

23,09
118,01

Und

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

21,81
21,81
5,31
27,12

88315

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Total

Banco

Descrição
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF 08/2019

6,95
35,51

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²

1,0000000

3,87

3,87

m³

0,0041500

491,36

2,04

Composição

87879

SINAPI

Composição
Auxiliar

87313

SINAPI

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0700000

24,45

1,71

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0070000

17,31

0,12

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

3.2

Código

Banco

Descrição
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

0,94
4,81

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²

1,0000000

33,29

33,29

m³

0,0375500

501,85

18,84

Composição

87529

SINAPI

Composição
Auxiliar

87292

SINAPI

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,4700000

24,45

11,49

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1710000

17,31

2,96

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

4.1
Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

Código
92543

Banco

Descrição

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016

8,10
41,39

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²

1,0000000

23,73

23,73

CHP

0,0046000

27,82

0,13

CHI

0,0064000

26,95

0,17

93281

SINAPI

93282

SINAPI

88239

SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0635000

20,48

1,30

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1180000

24,23

2,86

00040568

SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)

KG

0,0300000

17,16

0,51
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Lençóis
Insumo

00004425

SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M

0,6340000

29,59

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

4.2
Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Código

Banco

94207

SINAPI

93281

SINAPI

93282

SINAPI

Descrição
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF 07/2019
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016

18,76
5,77
29,50

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²

1,0000000

43,33

43,33

CHP

0,0050000

27,82

0,14

CHI

0,0069000

26,95

0,19

88323

SINAPI

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1150000

25,57

2,94

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1450000

17,31

2,51

Insumo

00001607

SINAPI

0,32

Insumo

00004302

SINAPI

Insumo

00007194

SINAPI

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

CJ

1,2700000

0,25

UN

1,2700000

3,80

4,83

m²

1,2750000

25,41

32,40

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

4.3

Código

Banco

Descrição

Composição
Insumo
Composição
Auxiliar

265
1569

ORSE
ORSE

Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

10,54
53,87

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²
m

1,0000000
0,6750000

18,86
10,06

18,86
6,79

H

0,1000000

24,23

2,42

UN

0,4500000

2,99

1,35
0,04

88262

SINAPI

Insumo

00004310

SINAPI

Insumo
Composição
Auxiliar

00005067

SINAPI

FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO
CANALETE 90 OU KALHETAO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)

KG

0,0020000

18,16

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1000000

17,31

1,73

Insumo

00007194

SINAPI

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

m²

0,2570000

25,41

6,53

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

4,59
23,45

4.4

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Composição
Auxiliar

4865

ORSE

Limpeza de calha de zinco

m

1,0000000

13,50

13,50

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,7800000

17,31

13,50

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

4.5

Código

Banco

Composição

228

ORSE

Insumo

2313

ORSE

88309

SINAPI

88316

SINAPI

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

m²

1,0000000

51,12

51,12

m

0,5000000

56,79

28,40

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,5400000

24,45

13,20

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,5500000

17,31

Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive
tela
Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l =
6000mm NBR 5580

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

4.6

Código

Banco

Composição

9215

ORSE

Insumo

9497

ORSE

Descrição
Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive
instalação
Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive
instalação

4.7

Código

Banco

100434

SINAPI

93281

SINAPI

93282

SINAPI

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Descrição
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016

Total

9,52
12,44
63,56

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m²

1,0000000

308,07

308,07

m²

1,0000000

308,07

308,07

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Composição

3,28
16,78

74,95
383,02

Und

Quant.

Valor Unit

Total

M

1,0000000

58,25

58,25

CHP

0,0132000

27,82

0,37

CHI

0,0183000

26,95

0,49

88323

SINAPI

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1530000

25,57

3,91

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2500000

17,31

4,33

Insumo

00012614

SINAPI

UN

0,3300000

18,56

6,12

Insumo

00012616

SINAPI

UN

0,2200000

5,51

1,21

Insumo

00012618

SINAPI

UN

0,3500000

44,27

15,49

Insumo

00012624

SINAPI

UN

0,2200000

11,07

2,44

Insumo

00011054

SINAPI

UN

3,0000000

0,04

0,12

Insumo

00012626

SINAPI

UN

1,5500000

15,21

23,58

Insumo

00012627

SINAPI

UN

0,4400000

0,43

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO
ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO
DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL
EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2
X 20 MM (3/4 ")
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

4.8

Código

Banco

Composição

94231

SINAPI

93281

SINAPI

93282

SINAPI

88323

SINAPI

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

Descrição
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,19
14,17
72,42

Und

Quant.

Valor Unit

Total

M

1,0000000

48,36

48,36

CHP

0,0132000

27,82

0,37

CHI

0,0183000

26,95

0,49

H

0,1110000

25,57

2,84
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Lençóis

Composição
Auxiliar
Insumo

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00005061

SINAPI

Insumo

00005104

SINAPI

Insumo

00000142

SINAPI

Insumo

00040873

SINAPI

Insumo

00013388

SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE
25 CM
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

5.1

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

87246

SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014

m²

1,0000000

48,50

48,50

88316

H

0,2070000

17,31

3,58

KG

0,0060000

16,75

0,10
0,09

KG

0,0012000

78,78

310ML

0,1980000

25,03

4,96

M

1,0500000

27,46

28,83

KG

0,0450000
157,82
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

7,10
11,77
60,13

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2550000

17,31

4,41

88256

SINAPI

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,6400000

25,71

16,45

00001381

SINAPI

4,8600000

0,68

3,30

00001287

SINAPI

m²

1,0800000

21,65

23,38

Insumo

00034357

SINAPI

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

KG

Insumo

KG

0,2400000
3,99
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,96
11,80
60,30

5.2

Código

Banco

Descrição

Composição

94990

SINAPI

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF 07/2016
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m³

1,0000000

704,42

704,42

94964

SINAPI

m³

1,2130000

410,66

498,13

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

4,2375000

17,31

73,35

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,9830000

24,45

48,48

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,2560000

24,23

54,66

Insumo

00004460

SINAPI

M

2,5000000

9,87

24,68

Insumo

00004517

SINAPI

M

2,0000000

2,56

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

5,12
171,39
875,81

6.1

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

88496

SINAPI

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014

m²

1,0000000

24,52

24,52

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2450000

17,31

4,24

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,6720000

25,44

17,10

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

00004047

SINAPI

0,2445000

12,75

3,12

00003767

SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES
INTERNAS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

GL

Insumo

UN

0,1000000
0,55
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,06
5,97
30,49

6.2

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

96132

SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF 05/2017

m²

1,0000000

16,20

16,20

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3330000

25,44

8,47

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0830000

17,31

1,44

Insumo

00004056

SINAPI

Insumo

00003767

6.3
Composição

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

GL

0,2440000

25,54

6,23

SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES
INTERIOR/EXTERIOR
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

UN

0,1000000
0,55
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,06
3,94
20,14

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

88487

SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

m²

1,0000000

10,11

10,11

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,1300000

25,44

3,31

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0470000

17,31

0,81

00007356

SINAPI

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

L

0,3300000
18,15
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

5,99
2,46
12,57

6.4

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

2288

ORSE

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional

m²

1,0000000

14,21

14,21

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2940000

25,44

7,48

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2000000

17,31

3,46

00007356

SINAPI

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

L

0,1800000
18,15
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

3,27
3,46
17,67

6.5

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

74065/002

SINAPI

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m²

1,0000000

25,27

25,27

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3466000

17,31

6,00

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,4000000

25,44

10,18

GL

0,0560000

63,01

3,53

UN
L
L

0,4000000
0,0400000
0,1600000

0,55
12,91
30,10

0,22
0,52
4,82

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

00006086

SINAPI

Insumo
Insumo
Insumo

00003767
00005318
00007311

SINAPI
SINAPI
SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO
FOSCO PARA MADEIRA
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO
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Lençóis
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

6,15
31,42

6.6

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Composição

73865/001

SINAPI

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA
METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

m²

1,0000000

9,61

9,61

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0750000

25,44

1,91

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0400000

17,31

0,69

00003768
00011149
00005318

SINAPI
SINAPI
SINAPI

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150
PRIMER EPOXI
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

0,2500000
2,34
0,0330000
182,63
0,0300000
12,91
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,59
6,03
0,39
2,34
11,95

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

UN
GL
L

Total

6.7

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

73924/001

SINAPI

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

m²

1,0000000

28,32

28,32

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,5000000

17,31

8,66

H

0,5000000

25,44

12,72

0,6000000
2,33
0,0700000
12,91
0,1600000
28,99
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

1,40
0,90
4,64
6,89
35,21

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00003768
00005318
00007292

SINAPI
SINAPI
SINAPI

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

7.1

Código

Banco

Descrição

Composição
Insumo

629
4024

ORSE
ORSE

Insumo

00043132

SINAPI

Insumo

00039175

SINAPI

Insumo

00001008

SINAPI

Insumo
Insumo
Composição
Auxiliar

00002685
00002674

SINAPI
SINAPI

Revisão de ponto de tomada de força tipo 1
Tomada 3p, 220V, 20A
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWFB, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Insumo

00020111

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
20 M

Composição
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN
L
L

Und

Quant.

Valor Unit

Total

pt
un

1,0000000
0,1000000

48,48
10,72

48,48
1,07

KG

0,0020000

16,70

0,03

UN

0,2000000

1,03

0,21

M

1,2050000

5,79

6,98

M
M

0,3150000
0,4720000

5,11
3,27

1,61
1,54
22,19

H

0,9000000

24,65

UN

0,0150000

9,31

0,14

H

0,8500000

17,31

14,71

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

11,80
60,28

7.2

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Composição

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M

1,0000000

3,97

3,97

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0300000

19,27

0,58

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

88264

SINAPI

Insumo

00001014

SINAPI

Insumo

00021127

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M

Total

H

0,0300000

24,65

0,74

M

1,1900000

2,20

2,62

UN

0,0090000

3,52

0,03

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,97
4,94

7.3

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

91932

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M

1,0000000

14,70

14,70

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0770000

19,27

1,48

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0770000

24,65

1,90

Insumo

00000980

SINAPI

M

1,1900000

9,49

11,29

Insumo

00021127

SINAPI

UN

0,0090000

3,52

0,03

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
5M

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

7.4

Código

Banco

Descrição

Composição

83463

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88247

SINAPI

88264

SINAPI

00013393

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

3,58
18,28

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

453,90

453,90

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,0000000

19,27

38,54

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,0000000

24,65

49,30

UN

1,0000000

366,06

366,06

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

7.5

Código

Banco

Descrição

Composição

74130/001

SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

110,43
564,33

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

13,87

13,87

H

0,1250000

24,65

3,08

1,0000000
10,79
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

10,79
3,37
17,24

Composição
Auxiliar
Insumo

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00002370

SINAPI

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

7.6

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Composição
Auxiliar
Insumo
Composição
Auxiliar
Insumo

12562

ORSE

Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01

un

1,0000000

60,89

60,89

7882

ORSE

Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente

un

2,0000000

5,07

10,14

1343

ORSE

Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 40w/tubular LED 18w a 20w

un

1,0000000

14,49

14,49

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,5000000

24,65

12,33

00039387

SINAPI

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13

UN

1,0000000

14,29

14,29

UN
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Composição
Auxiliar

88316

Lençóis
SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,5570000

17,31

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

7.7

Código

Banco

Descrição

Composição

97610

SINAPI

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 02/2020

88247

SINAPI

9,64
14,81
75,70

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

16,35

16,35

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0680000

19,27

1,31

H

0,1655000

24,65

4,08

1,0000000
8,50
1,0000000
2,46
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

8,50
2,46
3,98
20,33

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00038194
00012295

SINAPI
SINAPI

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS

8.1

Código

Banco

Descrição

Composição
Insumo
Insumo
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

1680
138
00001966

ORSE
ORSE
SINAPI

Revisão de ponto de esgoto tipo 1
Adesivo pvc em frasco de 850 gramas
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UN
UN

Und

Quant.

Valor Unit

Total

un
kg
UN

1,0000000
0,2500000
0,1000000

33,63
66,42
19,04

33,63
16,61
1,90

88267

SINAPI

H

0,2700000

23,96

6,47

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2800000

17,31

4,85

00009836

SINAPI

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

M

0,3000000
12,65
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

3,80
8,18
41,81

8.2

Código

Banco

Descrição

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

72556

SINAPI

JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267

SINAPI

00000122
00003520
00020083

SINAPI
SINAPI
SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

8.3

Código

Banco

Descrição

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

12636

ORSE

1903

ORSE

Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35
x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

88309

SINAPI

88316

SINAPI

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

29,12

29,12

H

0,4000000

17,31

6,92

H

0,4000000

23,96

9,58

0,0529000
69,01
1,0000000
7,17
0,0300000
59,93
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

3,65
7,17
1,80
7,08
36,20

UN
UN
UN

Und

Quant.

Valor Unit

Total

un

1,0000000

20,76

20,76

m³

0,0110000

459,40

5,05

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3240000

24,45

7,92

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,4500000

17,31

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

7,79
5,05
25,81

8.4

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Insumo
Insumo
Insumo
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo
Composição
Auxiliar
Insumo

6171
980
6313
5896

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

un
m
UN
h

1,0000000
4,0000000
1,0000000
0,2000000

37,99
0,29
0,61
8,33

37,99
1,16
0,61
1,67

88267

SINAPI

00003543
00003883
00006036

SINAPI
SINAPI
SINAPI

88316

SINAPI

Religação de corte com bucha
Fita vedacao teflon larg= 1/2"
Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno
Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE
1/2"
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00009856

SINAPI

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL

Descrição

8.5

Código

Banco

Composição

89578

SINAPI

88267

SINAPI

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

88248

SINAPI

00000122
00038383
00020083

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Insumo

00009841

SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS (NBR 5688)

H

0,1600000

23,96

3,83

UN
UN
UN

3,0000000
1,0000000
1,0000000

2,47
1,56
11,84

7,41
1,56
11,84

H

0,1600000

17,31

2,77

M

1,0000000
7,14
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

7,14
9,24
47,23

Und

Quant.

Valor Unit

Total

M

1,0000000

38,00

38,00

H

0,1150000

23,96

2,76

H

0,1000000

18,75

1,88

UN
UN
UN

0,0050000
0,0230000
0,0082000

69,01
2,06
59,93

0,35
0,05
0,49

M

1,0400000

31,22

32,47

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

9.1

Código

Banco

Descrição

Composição
Insumo
Composição
Auxiliar
Insumo
Composição
Auxiliar
Insumo

1205
138

ORSE
ORSE

9.2
Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

88267

SINAPI

00003501

SINAPI

Revisão de ponto de água tipo 3
Adesivo pvc em frasco de 850 gramas
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

88316

SINAPI

00009869

9,25
47,25

Und

Quant.

Valor Unit

Total

un
kg

1,0000000
0,3490000

141,15
66,42

141,15
23,18
54,27

H

2,2650000

23,96

UN

0,1000000

4,37

0,44

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,1000000

17,31

36,35

SINAPI

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

M

3,1960000
8,42
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

26,91
34,34
175,49

Código

Banco

Descrição

88547

SINAPI

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

00007588

SINAPI

AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V

Und

Quant.

Valor Unit

UN

1,0000000

85,08

85,08

H

1,0000000

19,27

19,27

H

1,0000000

24,65

24,65

1,0000000
41,16
Valor do BDI =>

41,16
20,70

UN
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Valor com BDI =>

9.3

Código

Banco

Composição

94796

SINAPI

88267

SINAPI

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

88248

SINAPI

00003148

SINAPI

Insumo

00011830

SINAPI

Descrição
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

27,69

27,69

H

0,2000000

23,96

4,79

H

0,2000000

18,75

3,75

UN

0,0070000

12,46

0,09

UN

1,0000000

19,06

19,06

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

9.4

Código

Banco

Composição

89353

SINAPI

88248

SINAPI

Descrição

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo

88267

SINAPI

00003148
00006016

SINAPI
SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

Descrição

9.5

Código

Banco

Composição

36796

SINAPI

Insumo

36796

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO
BICA BAIXA
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO
BICA BAIXA

10.1

Código

Banco

1

COMPOSIÇÃO

Composição

1

Descrição

DRENO PARA AR CONDICIONADO, COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
DRENO PARA AR CONDICIONADO, COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM,
COMPOSIÇÃO
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

38,01

38,01

H

0,2000000

18,75

3,75

H

0,2000000

23,96

4,79

0,0130000
12,46
1,0000000
29,31
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,16
29,31
9,25
47,26

UN
UN

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

161,10

161,10

UN

1,0000000

161,10

161,10

Quant.

Valor Unit

Total

UN

1,0000000

42,97

42,97

UN

1,0000000

42,97

42,97

11.1

Código
3
3

11.2

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

39747

SINAPI

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15MM), PARA INSTALAÇÕES DE
MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M

0,0000000

0,00

0,00

SINAPI

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15MM), PARA INSTALAÇÕES DE
MÉDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M

0,0000000

34,03

0,00

39747

COMPOSIÇÃO FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4'' X1/2'' BELL-AIR
COMPOSIÇÃO FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4'' X1/2'' BELL-AIR

Und
UN
UN

Quant.

Valor Unit

10,45
53,42

Composição
Composição

Composição

Descrição

39,20
200,30

Und

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Banco

6,74
34,43

Und

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Composição

105,78

1,0000000
208,80
1,0000000
208,80
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

11.3

Código

Banco

Descrição

Composição
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo
Insumo

95252

SINAPI

88248

SINAPI

88267

SINAPI

00003148
00011751

SINAPI
SINAPI

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B)

UN
UN

11.4

Código

Banco

Descrição

Und

Composição
Composição

4
4

COMPOSIÇÃO POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO
COMPOSIÇÃO POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO

Total
208,80
208,80
50,80
259,60

0,00
0,00

Und

Quant.

Valor Unit

Total

UN

0,0000000

0,00

0,00

H

0,0000000

18,75

0,00

H

0,0000000

23,96

0,00

0,0000000
12,46
0,0000000
116,57
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,00
0,00
0,00
0,00

UN
UN

Quant.

Valor Unit

0,0000000
0,00
0,0000000
423,23
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

Total
0,00
0,00
0,00
0,00

11.5

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição

74194/001

SINAPI

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M

0,0000000

0,00

0,00

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar

88631

SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),
PREPARO MANUAL. AF 08/2019

m³

0,0000000

512,15

0,00

88315

SINAPI

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0000000

24,33

0,00

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0000000

17,31

0,00

Insumo

00007697

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E =
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M

0,0000000

52,67

0,00

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>

0,00
0,00

11.6

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição
Insumo
Insumo
Composição
Auxiliar

2450
1997
2414

ORSE
ORSE
ORSE

Limpeza geral
Sabão em pó
Vassoura piaçava

m²
kg
un

0,0000000
0,0000000
0,0000000

0,00
8,26
5,00

0,00
0,00
0,00

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,0000000

17,31

0,00

Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
1.1 Arquiteto(a) e Urbanista
Nome Civil/Social: MONICA BERILLI DE CARVALHO ZILBETI

CPF: 249.910.585-20

Data de Registro: 29/08/1983

Registro Nacional: 0000A92207 E-mail: mberilli@hotmail.com

Tel: (75) 99111-4186

1.2 Empresa Contratada
Razão Social: ITARQ CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA

Número CAU: PJ9412-9

CNPJ: 07.091.019/0001-30

Data de registro: 27/04/2006

2. DETALHES DO RRT
Nº do RRT: SI10632480I00CT001

Forma de Registro: INICIAL

Data de Cadastro: 08/04/2021

Tipologia:
Institucional

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Participação: INDIVIDUAL

Data de Registro: 16/04/2021

2.1 Valor do RRT
Valor do RRT: R$97,95

Pago em: 15/04/2021

3.DADOS DO CONTRATO
3.1 Contrato 150/2020
Nº do RRT: SI10632480I00CT001

CPF/CNPJ: 14.694.400/0001-59 Nº Contrato: 150/2020

Contratante: MUNICIPIO DE LENCOIS Valor de Contrato: R$ 5.600,00 Data de Celebração:
13/03/2020

Data de Início: 08/04/2021
Previsão de Término:
08/04/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico
CEP: 46960000

Nº: SN

Logradouro: ALTO DO CAJUEIRO

Complemento:

Bairro: TOMBA

Cidade: LENÇÓIS

UF: BA

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico
Projeto de Reforma de UBS e FARMÁCIA

3.1.3 Declaração de Acessibilidade
Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
ediﬁcações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica
Grupo: PROJETO

Quantidade: 346.36

www.caubr.gov.br
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Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Unidade: m²

Grupo: PROJETO

Quantidade: 346.36

Atividade: 1.10 - RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS -> 1.10.3 - Orçamento

Unidade: m²

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO
4.1.1 RRT's Vinculados
Número do RRT

Forma de Registro

Nº do RRT: SI10632480I00CT001 INICIAL

Contratante

Data de Registro Data de Pagamento

MUNICIPIO DE LENCOIS 08/04/2021

15/04/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos ﬁns de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA
Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista MONICA BERILLI DE CARVALHO
ZILBETI, registro CAU nº 0000A92207, na data e hora: 08/04/2021 09:24:12, com o uso de login e de senha pessoal e
intransferível.

A autenticidade deste RRT pode ser veriﬁcada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
13/05/2021 às 15:36:23 por: siccau, ip 10.128.0.1.
www.caubr.gov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA DE IMÓVEL DE SAÚDE UBS CAJUEIRO
ALTO DO CAJUEIRO - BAIRRO DO TOMBA SURRÃO - LENÇÓIS /BA

DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os materiais e orientações que constam desta especificação estão de acordo com o
Projeto Arquitetônico e com as Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas – em vigência no país;

A direção da obra deverá ficar a cargo de um técnico, devidamente registrado no CREA,
auxiliado por um mestre geral, cuja presença no canteiro de obras deverá ser
permanente, de modo a atender à fiscalização que porventura venha a ocorrer;

É de responsabilidade do técnico da obra o preenchimento de um diário, onde deverão
ficar registrados todos os fatos ocorridos no canteiro de obras durante todo o seu período
de execução;

O armazenamento de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos dentro do
canteiro de obras deverá ser feito em local apropriado e seguir rigorosamente as
recomendações especificadas pelos fabricantes;

A segurança do trabalhador, durante o período de execução da obra, deverá obedecer à
Lei Trabalhista, que os obriga a usar equipamentos indispensáveis à sua proteção
durante a permanência na obra.
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1. Serviços Preliminares:

São considerados serviços preliminares aqueles que antecedem o inicio da obra.
Constam de placas indicativas da obra, demolições e retiradas citados nos itens abaixo.
Placa de obra
Deverá ser colocado em local visível, a ser indicado, uma placa indicativa da obra, de
2m x 3m, em chapa galvanizada nº 26, pintada, conforme modelo a ser fornecido pela
Fiscalização.
Demolições e retiradas
Deverão ser executadas todas as demolições indicadas em projeto e as demais
necessárias à obra (ver plantas arquitetônicas).
Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da construção.
Os materiais provenientes da demolição, reutilizáveis ou não, serão convenientemente
removidos para os locais indicados pela Fiscalização.
A demolição convencional será executada conforme previsto no projeto e de acordo
com as recomendações da NB-5682.
Os serviços de demolição ou remoção serão aceitos após a sua efetiva execução,
definida em projeto, e com a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.
Todo o entulho gerado não poderá ser reaproveitado, devendo ser retirado da obra
diariamente e lançado em locais permitidos pelos órgãos municipais.
Entre as demolições e retiradas estão indicadas: piso cerâmico, concreto e rufo.

2. Esquadrias

Revisão de esquadrias e instalações de novos acessórios nas mesmas.
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3. Coberturas e Forros

Revisão de cobertura existente e instalação de novos elementos do mesmo e limpeza.

4. Pintura

Deverá ser utilizada tinta latex PVA, com aplicação de massa corrida em 02
(duas) demãos de tinta.
Serão aplicadas duas demãos de pintura esmalte alto brilho em todas as peças
metálicas do alambrado e portão de acesso, após fundo preparador primer a base de
epóxi, para estrutura metálica em uma demão, com espessura de 25 micra.

5. Instalações Elétricas

A execução das instalações elétricas obedecerá à melhor técnica, para que venha a
preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade. Só
poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados.
As instalações elétricas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições
de funcionamento e ligadas à rede da Empresa fornecedora da energia local.

6. Instalações Sanitárias e Águas Pluviais

A execução das instalações sanitárias obedecerá à melhor técnica, para que venha a
preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade. Só
poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados.

7. Instalações Hidráulica, Louças e Metais

A execução das instalações hidráulicas bem como a de louças e metais obedecerá à
melhor técnica, para que venha a preencher satisfatoriamente as condições de utilização,
eficiência e durabilidade. Só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados.
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8. Diversos

A execução obedecerá à melhor técnica, para que venha a preencher
satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade. Só poderá
ser feita por profissionais devidamente habilitados.
Limpeza geral
Deverá ser observada, em todas as fases da obra, a questão relativa à limpeza
diária sistemática. Ao término de cada turno diário de serviço deverá ser realizada uma
limpeza nos locais que sofreram intervenções. Após cada semana de trabalho deverá ser
providenciada uma limpeza geral de toda a obra, como forma de garantir condições
adequadas de trabalho para os operários, bem como facilitar o serviço da Fiscalização.
O entulho deverá ser colocado em local determinado, até a sua remoção.
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VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO FINAL
Será procedida cuidadosa vistoria, por parte da Fiscalização, verificando-se as perfeitas
condições da execução dos serviços contratados.
RECEBIMENTO
Recebimento Provisório: Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente
concluídos, de perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um Termo de Recebimento
Provisório, elaborado com base em vistoria conjunta entre a Fiscalização e os
responsáveis contratados para a execução, o qual deverá listar as pendências verificadas
pela Fiscalização para que se admita a perfeita conclusão da obra e estabelecer prazo
compatível para saná-las.
O Termo de Recebimento Provisório será passado em três vias de igual teor, todas elas
assinadas por um ou mais representante (s) da

CONTRATANTE e pelo

CONSTRUTOR, sendo que as duas primeiras vias ficarão em poder da
CONTRATANTE, destinando-se a terceira ao CONSTRUTOR.
O Recebimento Provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as
medições e apropriações referentes aos serviços executados, acréscimos e modificações,
e apresentado o respectivo boletim de medição final.
Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços
contratados será lavrado em até 60 (sessenta) dias após o Recebimento Provisório,
referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas todas as reclamações da
FISCALIZAÇÃO, referentes a defeito, ou imperfeições que venham a ser verificadas
em qualquer elemento das obras e serviços executados, e se estiverem solucionadas
todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento a operários ou
fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na obra ou outras
pendências.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V4/HVFLEFEL6B1SOLH+YBQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lençóis

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
129 - Ano - Nº 3996

Termo de Recebimento Definitivo será passado, após nova vistoria conjunta, no mesmo
número de vias, assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida para
Recebimento Provisório.

Lençóis, Setembro de 2021.
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