Prefeitura Municipal de Jussiape
1

Quarta-feira • 13 de Abril de 2022 • Ano • Nº 1878
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Jussiape publica:
• Edital Pregão Presencial Nº. 010/2022 - Processo Administrativo
029/2022.
• Edital Pregão Presencial Nº 011/2022 - Processo Administrativo
030/2022.
• Edital - Pregão Presencial Nº. 012/2022 - Processo Administrativo
031/2022.
• Edital Pregão Presencial Nº. 013/2022 - Processo Administrativo
032/2022.
• Edital de Tomada de Preços nº 003/2022

Gestor - Éder Jakes Souza Aguiar / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Jussiape - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Nº.
Nº.
Nº.
Nº.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
2 - Ano - Nº 1878

Jussiape

Editais
PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

Nº: 029/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2022.

ABERTURA: 27 DE ABRIL DE 2022, 08:00h.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, doces, guloseima,
entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração
Municipal.
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – BA e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação
e/ou enviar via e-mail para zoraidemspereira@hotmail.com. A não remessa do recibo exime ao
Setor de Licitação retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 029/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2022
HORÁRIO: 08h:00
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BA
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria Municipal
de Administração, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei N.º 8.666/93, de 21 de
Junho de 1993 e suas alterações, Lei N.º 10.520/02, de 17 de Julho de 2002, que institui a
modalidade Pregão, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL,
tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, e que, em 27/04/2022 às 08:30 horas, na sala da Comissão
Permanente de Licitações, situada à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, na Prefeitura
Municipal de JUSSIAPE, estará recebendo propostas e documentação objetivando a Aquisição de
diversos alimentícios (cereais, granja, laticínios, doces, guloseima, entre outros), para atender a
demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal, conforme Anexo I, que será regida
pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da
Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que
dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, neste município, e será conduzida pela Pregoeira desta municipalidade, com o
auxílio da Equipe de Apoio, designada pelo DECRETO N.º 02/2022.v a - S P
1- DO OBJETO
1.1. Aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, doces, guloseima, entre outros),
para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado, que preencherem as condições de credenciamento constante deste Edital.
2.2 - Fica impedido de participar desta licitação a empresa:
a) Que não atenderem as condições deste edital.
b) Que estiver suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração;
c) Em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
d) Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.
e) Que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que
tenham vinculo empregatício com esta Prefeitura.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os documentos abaixo especificados:
a) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídico emitido pelo site da receita federal.
Página 3 de 45

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
5 - Ano - Nº 1878

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 029/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

b) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial registrado na Junta Comercial ou qualquer outro ato constitutivo de empresa
registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, cópias dos documentos do responsável (s),
registro comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro
empreendedor Individual – CCMEI.
c)Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular, emitido pelo
representante da empresa, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "b", que
comprove os poderes do mandante para a outorga, bem como, cópias dos documentos dos
representantes legais e sócios (se houver).
d) O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
e) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
f) As Microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretender se utilizar dos
benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar a
declaração de que se enquadram como ME ou EPP (conforme modelo anexo VI), a licitante deverá
manifestar o seu interesse já na fase de credenciamento.
g) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02, anexo III e declaração de desimpedimento de licitar anexo IV.
h) Declaração de não vinculo com Agente Público, (anexo VII).
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
P EFEITURAMUNICIPALDEAVANHANDAVA
4.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em
dois envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:
Envelope nº 01 - Proposta
Pregão nº 010/2022
Razão Social:
CNPJ:
Envelope nº 02 - Habilitação
Pregão nº 010/2022
Razão Social:
CNPJ:
4.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4.3 – A documentação necessária para a HABILITAÇÃO deverá ser apresentada em cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pela Pregoeira ou sua
equipe de apoio
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ, telefone, e-mail e banco.
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b) Número do processo e do Pregão;
c) A proposta deverá ser apresentada em via impressa, redigida com clareza, sem emendas,
entrelinhas e borrões, não podendo modificar as quantidades e especificações do objeto deste
edital, devidamente datada, rubricadas todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente
habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa licitante.
d) A proposta apresentada deverá conter a especificação do objeto oferecido, bem como o termo
de referência, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexo.
e) Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se
a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
f) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos,
encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
g) Indicação da Marca, quando for o caso;
h) A proposta de preço vencedora, contendo as especificações detalhadas do objeto
ofertado, deverá ser formulada e apresentada com preços atualizados em conformidade com
os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após encerramento da
sessão, sob pena de desclassificação.
i) Prazo de validade da proposta da proposta 60 dias.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:
6.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) No caso de Micro empreendedor individual apresentar a Certificado da Condição de Micro
empreendedor Individual – CCMEI
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades comerciais, ou outro ato constitutivo de empresa registrado em órgão
competente;
d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "c", deste subitem;
e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando
a atividade assim o exigir.
6.2.1 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da União.
c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida
pelo órgão competente;
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d) Certidão de regularidade de débito para com o Município da sede da licitante, expedida pelo
órgão competente;
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.”
6.2.1.1- Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do
art. 3º da Lei supracitada, conforme modelo anexo VI.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520, especialmente
a definida no art. 7º
6.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
b) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido na
Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou
em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do
último exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa.
c) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional
de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, atualizada.
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e) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
f) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara Cível da
Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias;
g) Certidão Simplificada da Junta Comercial, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta)
dias;
6.3. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem de
acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita seu fácil
manuseio, sem risco de desprendimento ou perda. Recomenda-se que seja adotada o mesmo
procedimento para os documentos referente a proposta de preços.
6.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz;
6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração formal de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho na
observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja,
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, conforme Anexo V.
b) Alvará de funcionamento
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta
validade de sessenta dias a contar de sua emissão.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 – MENOR PREÇO POR LOTE
7.2 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de dez minutos.
7.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.4 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado neste edital.
7.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado.
7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
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a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
7.6.1 - Para efeito de seleção será considerado o total.
7.7 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.7.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável
inclusive em relação ao primeiro.
7.8.1 - O valor do percentual correspondente ao desconto será linear a todos os produtos.
7.8.2 - Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.9 - Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor preço
apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o
com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a respeito.
7.9.1- Será declarado vencedora a licitante que ofertar o menor preço por lote, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e compatível com o
preço de mercado.
7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.11 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.
44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
7.12 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à
proposta de menor valor.
7.13 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 05 (cinco)
minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então, de menor preço
ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada.
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação,
às demais microempresas e empresa de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do subitem 7.12 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na
alínea “a”.
7.14. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do
subitem 7.13 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originalmente de menor valor.
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7.15. O disposto nos subitens 7.11 a 7.13 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
7.16 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
7.17 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação.
7.17.1 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira, com a posterior homologação
do resultado pelo Prefeito do MUNICÍPIO.
7.17.2 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital,a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do
MUNICÍPIO.
7.18 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes presentes.
8. RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias,
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
8.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 - Não havendo manifestação pela interposição de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da
licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
8.7 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
8.8 - A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação. UN I C I P
LD E A V A N H A N D A V A
9 - DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei n. 8.666/93 e 10.520/02.
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9.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
9.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na
legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem
de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo
à contratação.
9.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
9.5. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
10 - DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1– Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado.
10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
10.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
10.4. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
11 – DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
11.1 – A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição ou outros que
demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto, tudo em conformidade com o Art. 65º,
da Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas alterações posteriores.
12 - DAS SANÇÕES
12.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
12.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
12.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
12.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
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0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
12.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
12.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
12.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
12.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
13 – RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
14 – ENTREGA
14.1 - A entrega dos materiais objeto desta licitação será iniciada no prazo de dois (02) dias e as
entregas posteriores será efetuada de forma gradual, conforme a necessidade da Administração
Municipal.
14.2. Por ocasião da entrega casa seja detectado que os produtos não atendem as especificações
do objeto licitado, poderá a Prefeitura Municipal recusar o recebimento integralmente ou em parte,
obrigando-se a licitante a providenciar a substituição no prazo de dois (02) dias.
14.3. Os materiais licitados deverão ser entregues no Setor de Compras.
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,
observado o disposto na legislação vigente, a serem assinadas pela Pregoeira e pelos licitantes
presentes.
15.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
15.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes.
15.5 - O resultado do presente certame será divulgado no diário oficial.
15.6 - Até dois dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
157 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até um dia
útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
15.8 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
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15.9 -Não será aceita impugnação/recurso ou pedido de esclarecimento por fax e/ou e-mail.
Somente em original em papel timbrado da empresa e devidamente assinado pelo diretor ou
representante legal, sempre protocolando no setor de licitação das 08:00 às 12:00 horas.
15.10 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;
15.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.
15.12 - Integram o presente Edital:
Anexo I – Modelo da Proposta;
Anexo II – Termo Descritivo;
Anexo III - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo IV - Modelo de declaração de desimpedimento de licitar;
Anexo V – Modelo de declaração formal de que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho na observância das vedações estabelecidas no Art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal;
Anexo VI – Declaração ME ou EPP;
Anexo VII - Declaração de não vinculo com Agente Público
Anexo VIII - Minuta do contrato;
16 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Código orçamentário:
02.03.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Projeto/Atividade:
2.006 – Gerenciamento das Ações Administrativas da Secretaria de
Administração.
Elemento: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS..
Código orçamentário: 02.05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:
2.014 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental.
2.022 – Desenvolvimento Educ. Básica e Valorização Profissionais Educação – FUNDEB 40%
2.053 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSINAIS DA
EDUCAÇÃO
Elemento: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS.
Código orçamentário:
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:
2.030 – Gerenciamento das Ações do Fundo Municipal de Saúde
2.072 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
2.024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA
2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA
2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS
Elemento: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS.
Código orçamentário:
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade:
2.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - ASSISTÊNCIA
SOCIAL
2.067 - AÇÕES DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO
2.069 - AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.058 - AÇÕES DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
Elemento: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS.
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Código orçamentário:
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS
Projeto/Atividade:
2.042– Gerenciamento das Ações Administrativas da Secretaria De Obras
Elemento: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS.
Código orçamentário:
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E
LAZER
Projeto/Atividade:
2.048 - PROMOCAO E REALIZ DE EVENTO DE EVENTOS CULTURAIS
TRADICIONAIS E CIVICO
2.047 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINSITRATIVAS DA SECRETARIA
Elemento: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS.
.

17 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA.
P R E F E I T U RM
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, 12 de abril de 2022.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO N.º 02/2022
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ANEXO I
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
PREGAO PRESENCIAL 010/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, doces, guloseima, entre
outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.
Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Presencial n.º 010/2022, e
após termos tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas, formulamos a seguinte
proposta:
LOTE 01
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01

ACHOCOLATADO EM PÓ 400G

PCT

02

AÇÚCAR CRISTAL

03

MARCA

PREÇO

TOTAL

900

R$ 0,00

R$ 00.000,00

KG

6.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

AÇÚCAR DEMERARA

KG

50

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

AÇÚCAR REFINADO

KG

100

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

AMIDO DE MILHO 200G

UND

500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

AVEIA EM FLOCOS 100% NATURAL 250G

UND

400

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE FORMATO
REDONDO 400G

PCT

3.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

08

BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SABOR LEITE E
NATA 330G

PCT

3.500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

09

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G

PCT

1.400

R$ 0,00

R$ 00.000,00

10

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G

PCT

3.500

R$ 0,00

R$ 00.000,00
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11

CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G

PCT

6.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

12

FLOCÃO DE MILHO 500G

PCT

1.800

R$ 0,00

R$ 00.000,00

13

FLOCÃO DE ARROZ 500G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

14

FUBÁ DE MILHO 500G

PCT

1.200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

15

GOMA FRESCA PARA BEIJU 700G

UND

400

R$ 0,00

R$ 00.000,00

16

MARGARINA COM SAL 500G

UND

2.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

17

TAPIOCA EM GRAOS

KG

400

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 01

R$ 00.000,00

LOTE 02
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01

ARROZ PARBOLIZADO

KG

02

ARROZ POLIDO TIPO 1

03

MARCA

PREÇO

TOTAL

3.500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

KG

1.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

FARINHA DE MANDIOCA SECA TIPO 1

KG

1.200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

FEIJÃO CARIOQUINHA

KG

2.500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

FEIJÃO PRETO

KG

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G

PCT

1.600

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G

PCT

4.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

08

ÓLEO DE SOJA PET 900 ML

UND

2.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

09

ÓLEO DE MILHO PET 900 ML

UND

40

R$ 0,00

R$ 00.000,00

10

ÓLEO DE GIRASSOL PET 900 ML

UND

40

R$ 0,00

R$ 00.000,00

11

ÓLEO DE CANOLA PET 900 ML

UND

40

R$ 0,00

R$ 00.000,00

12

SAL REFINADO IODADO

KG

1.400

R$ 0,00

R$ 00.000,00

13
14

SARDINHA EM CONSERVA 125G
TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL S/ PIMENTA 500G

UND
PCT

1.000
200

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 00.000,00
R$ 00.000,00

15

VINAGRE DE VINHO 750 ML

UND

350

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 02

R$ 00.000,00

LOTE 03
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

MARCA

PREÇO

TOTAL
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01

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML

UND

120

R$ 0,00

R$ 00.000,00

02

AZEITONA VERDE EM CONSERVA 200G

UND

120

R$ 0,00

R$ 00.000,00

03

BATATA PALHA 200G

PCT

80

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

CATCHUP TRADICIONAL 390G

UND

120

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

CATCHUP TRADICIONAL 3,6 KG

UND

20

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

ERVILHA EM CONSERVA 200G

UND

120

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 270G
EMBALAGEM TETRA PAK

UND

800

R$ 0,00

R$ 00.000,00

08

MAIONESE 250G

UND

240

R$ 0,00

R$ 00.000,00

09

MILHO VERDE EM CONSERVA 200G

UND

600

R$ 0,00

R$ 00.000,00

10

MILHO VERDE EM CONSERVA 3 KG

UND

40

R$ 0,00

R$ 00.000,00

11

MOLHO DE TOMATE PRONTO 340G EMBALAGEM
SACHÊ

UND

1.200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

12

MOSTARDA 200G

UND

40

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 03

R$ 00.000,00

LOTE 04
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01

ALHO

KG

02

CALDO DE CARNE EM CUBOS C/06 57G

03

MARCA

PREÇO

TOTAL

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

UND

100

R$ 0,00

R$ 00.000,00

CALDO DE GALINHA EM CUBOS C/06 57G

UND

150

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

COENTRO MOIDO

KG

50

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

COMINHO MOIDO

KG

50

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

CORANTE AÇAFRÃO

KG

60

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

CORANTE URUCUM

KG

50

R$ 0,00

R$ 00.000,00

08

FOLHA DE LOURO 10G

PCT

150

R$ 0,00

R$ 00.000,00

09

OREGANO 10G

PCT

200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 04

R$ 00.000,00

LOTE 05
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

MARCA

PREÇO

TOTAL
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01

ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML

UND

120

R$ 0,00

R$ 00.000,00

02

AMENDOIM COM CASCA

KG

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

03

AMENDOIM SEM CASCA

KG

100

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04
05
06
07
08
09
10

COCO RALADO 100G
CANELA EM PAU
CANELA EM PÓ
CRAVO DA ÍNDIA
CHÁ EM SACHÊ, DIVERSOS C/ 10 UNIDADES
ERVA DOCE
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO PACOTE C/ 01 KG

PCT
KG
KG
KG
CX
KG
PCT

400
20
10
10
250
60
600

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00

11

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO PACOTE C/ 01 KG

PCT

400

R$ 0,00

R$ 00.000,00

12

FERMENTO EM PÓ 100G

UND

100

R$ 0,00

R$ 00.000,00

13

LEITE DE COCO 200 ML

UND

360

R$ 0,00

R$ 00.000,00

14

MILHO PARA CANJICA 500G AMARELO

PCT

120

R$ 0,00

R$ 00.000,00

15

MILHO PARA CANJICA 500G BRANCO

PCT

150

R$ 0,00

R$ 00.000,00

16

MILHO PARA PIPOCA 500G

PCT

100

R$ 0,00

R$ 00.000,00

17

QUEIJO RALADO 100G

PCT

50

R$ 0,00

R$ 00.000,00

18

UVA PASSAS EMBALAGEM 250G

PCT

20

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 05

R$ 00.000,00

LOTE 06
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01

LEITE EM PÓ 1 FORM INF. C/ FERRO DE 0 A 6 MESES
400G

UND

02

LEITE EM PÓ FÓRMULA INFANTIL P/ LACTENTES A
BASE DE SOJA C/ 400G DE 0 A 1 ANO

03

MARCA

PREÇO

TOTAL

60

R$ 0,00

R$ 00.000,00

UND

80

R$ 0,00

R$ 00.000,00

LEITE EM PÓ DESNATADO 200G

PCT

200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

LEITE EM PÓ DESNATADO 400G

PCT

200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G

PCT

3.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G

PCT

1.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

LEITE EM PÓ S/ LACTOSE 300G

UND

60

R$ 0,00

R$ 00.000,00

08

LEITE INTEGRAL LÍQUIDO C/ 01L

UND

1.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 06

R$ 00.000,00
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LOTE 07
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01

POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI 100G

PCT

02

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA 100G

03

MARCA

PREÇO

TOTAL

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ 100G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 100G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 100G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

POLPA DE FRUTA SABOR MANGA 100G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ 100G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

08

POLPA DE FRUTA SABOR TAMARINDO 100G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

09

POLPA DE FRUTA SABOR UMBU 100G

PCT

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

10

SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS 500 ML SABOR CAJU

UND

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

11

SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS 500 ML SABOR
GOIABA

UND

500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

12

SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS 500 ML SABOR
MANGA

UND

500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 07

R$ 00.000,00

LOTE 08
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01

CHARQUE BOVINA TIPO CARNE SECA 500G

PCT

02

COXA DE FRANGO

KG

03

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO

KG

PREÇO

TOTAL

30

R$ 0,00

R$ 00.000,00

500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO

KG

150

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

FRANGO INTEIRO DE 1ª QUALIDADE CONGELADO

KG

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

LINGUIÇA TIPO CALABRESA RESFRIADA

KG

100

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA

KG

100

R$ 0,00

R$ 00.000,00

08

MORTADELA

KG

30

R$ 0,00

R$ 00.000,00

09

OVOS DE BOA QUALIDADE

DZ

900

R$ 0,00

R$ 00.000,00

10

PEITO DE FRANGO COM OSSOS

KG

500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

11

PEIXE EM POSTA RESFRIADO DE BOA QUALIDADE

KG

60

R$ 0,00

R$ 00.000,00

1.000

MARCA
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12

PRESUNTO FATIADO

KG

50

R$ 0,00

R$ 00.000,00

13

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 500G

PCT

250

R$ 0,00

R$ 00.000,00

14

QUEIJO TIPO MUÇARELA FATIADA

KG

70

R$ 0,00

R$ 00.000,00

15

SALSICHA RESFRIADA

KG

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

16

SOBRECOXA DE FRANGO

KG

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 08

R$ 00.000,00

LOTE 09
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01

ÁGUA MINERAL 1,5ML,

UND

02

ÁGUA MINERAL 05L

03

MARCA

PREÇO

TOTAL

300

R$ 0,00

R$ 00.000,00

UND

50

R$ 0,00

R$ 00.000,00

ÁGUA MINERAL 20L

UND

1.500

R$ 0,00

R$ 00.000,00

04

ÁGUA MINERAL COPO 200ML

UND

3.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

05

ÁGUA MINERAL 500ML

UND

1.000

R$ 0,00

R$ 00.000,00

06

REFRIGERANTE 02L

UND

1.200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

07

REFRIGERANTE EM LATA 350ML

UND

400

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 09

R$ 00.000,00

LOTE 10
ITEM

PRODUTO

UND

QTDE

01
02
03
04

AÇÚCAR COLORIDO, PCT COM 80G
AMEIXA EM CALDA COM CAROÇO 180G
AMEIXA SECA SEM CAROÇO 200G
BALA DE GOMA, TIPO JUJUBA SABOR FRUTAS, C/500G

PCT
UND
UND
PCT

05

BALA DE GOMA, TIPO JUJUBA SABOR FRUTAS, C/80G

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

BALA DOCE SABOR CHOCOLATE, C/ 600G
BALA DOCE SORTIDAS SABOR FRUTAS 700G
BOMBOM DE CHOCOLATE PCT 01KG
BOMBOM DE CHOCOLATE CX 400G
CEREJAS EM CALDAS 100G
CHOCOLATE GRANULADO 150G
CHOCOLATE GRANULADO 500G
CREME DE LEITE 200G
DOCE DE BANANA C/50 UNIDADES
GOIABADA TIPO CASCÃO C/500G
LEITE CONDENSADO 395G

MARCA

PREÇO

TOTAL

30
60
60
200

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00

PCT

200

R$ 0,00

R$ 00.000,00

PCT
PCT
PCT
CX
UND
PCT
PCT
UND
PCT
UND
UND

100
300
600
300
10
50
20
300
50
20
500

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00

Página 19 de 45

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
21 - Ano - Nº 1878

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

Nº: 029/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
_______________________
Funcionário (a).

&13-)RQH)D[  

17

MISTURA PARA BOLO VÁRIOS SABORES 450G

18
19
20
21

PAÇOCA C/50 UNIDADES
PÉ DE MOLEQUE C/50 UNIDADES
PIPOCA DOCE 30G PCT C/40 UNIDADES
PIRULITOS SORTIDOS DIVERSOS SABORES C/50
UNIDADES
VALOR DO LOTE 10

UND

360

R$ 0,00

R$ 00.000,00

PCT
PCT
PCT
PCT

50
50
60
300

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00
R$ 00.000,00

LOTE 11 – HORTIFRUTI- CASA DE SAÚDE/NASF/CRAS
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QUANT.

UND.

01

02

03

04

05
06
07

08

09
10

11

12

13
14

ABACAXI - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

360

UND

ABÓBORA MADURA INTACTO COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

600

KG

AÇAFRÃO - PACOTE DE 01 QUILO, ASPECTO: PÓ FINO, COR
ALARANJADO; CHEIRO PRÓPRIO: SABOR; PRÓPRIO. ACIDEZ
MÁXIMA 5%; CLORETO DE SÓDIO MÁXIMO 10%; AMIDO MÁXIMO
DE 78% (RESOLUÇÃO ANVISACNNPA Nº 12/78).

10

KG

AIPIM - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

280

KG

ALFACE VERDE, INTACTA COM
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

300

PCT

ALHO GRAÚDO - CABEÇAS INTACTAS COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

100

KG

BANANA DA PRATA - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

400

DÚZIA

BANANA DA TERRA - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

400

DUZIA

BATATA DOCE - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

480

KG

BATATA INGLESA - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS).

1800

KG

BETERRABA -INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

360

KG

CEBOLA NACIONAL - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

200

KG

CEBOLINHA VERDE - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

180

PCT

CENOURA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

720

KG

TODAS

AS

PARTES

MARCA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00
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15
16
17
18
19

20
21

22

23

24

25
26

27
29
30
31

32

CHUCHU - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)
ENTREGA DIÁRIA.

720

KG

COENTRO VERDE, INTACTO COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

180

PCT

COMINHO - PACOTE DE 01 QUILO, ASPECTO: PÓ, CHEIRO
PRÓPRIO: SABOR PRÓPRIO.

60

KG

CORANTE DE URUCUM MOÍDO DE BOA QUALIDADE - PACOTE
DE 01 QUILO, ASPECTO: PÓ, CHEIRO PRÓPRIO: SABOR
PRÓPRIO.

60

KG

ERVA DOCE, EMBALAGEM DE UM QUILO - EMBALAGEM
ORIGINAL BEM FECHADA E INTACTA COM TODAS AS
INFORMAÇÕES DE EMPACOTAMENTO E VALIDADE, PRODUTO
COM ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS,
LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS.

80

KG

FEIJÃO CATADOR, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,
EMBALAGEM DE 1 KG.

120

KG

GOIABA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

200

KG

LARANJA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

720

KG

MAÇÃ NACIONAL- INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS).

860

KG

MAMÃO - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

240

KG

MAXIXE, INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS.

180

KG

MELANCIA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

200

UND

MELÃO - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

240

KG

PIMENTÃO - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

500

UND

QUIABO, INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS.

240

KG

REPOLHO - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

600

KG

TOMATE – MÉDIO, EMBALAGEM EM PACOTES DE 1ª - 3 KG
(INTACTOS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS)

900

KG

33

MANGA- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

200

34

MARACUGINA- INTACTO COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

200

35

MELANCIA- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

200

UND

PCT

UND

_______________________
Funcionário (a).

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00
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36

MORANGO- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

300

37

LIMÃO- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

200

38

ABACATE- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
TAPIOCA COM EMBALAGEM ORIGINAL DE 01 KG, SEM
SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

300

AVOADOR (BISCOITO) COM EMBALAGEM ORIGINAL SEM
SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

400

39
40
41

42
43

44
45

46

_______________________
Funcionário (a).

BAND

PCT

UND
KG
PCT

AIPIM - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

10

KG

ALHO GRAÚDO - CABEÇAS INTACTAS COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

2

KG

CEBOLA NACIONAL - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

4

KG

CEBOLINHA VERDE - INTACTA COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS)

5

PCT

COENTRO VERDE, INTACTO COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

8

PCT

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

R$ 0,00

R$ 00.000,00

VALOR DO LOTE 11

x

R$ 00.000,00

A entrega dos materiais objeto desta licitação será iniciado no prazo de dois (02) dias e as entregas
posteriores será efetuadas de forma gradual, conforme a necessidade da Administração Municipal.

x

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do
presente objeto, tais como gastos da empresa com impostos, transporte, descarregamento,
seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente
concedidos.

x

Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que o objeto será entregue de
acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os
seus termos.

x

Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer despesas
nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o motivo.

x

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua
apresentação.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGAO PRESENCIAL 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, doces, guloseima, entre
outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal.
I. DESCRIÇÃO
LOTE 01
ORD

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

01

ACHOCOLATADO, EM PÓ SOLÚVEL, 400G, OBTIDO DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS,
ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS, CASCAS DE
SEMENTE DE CACAU E OUTROS DETRITOS VEGETAIS. ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO, COR
PRÓPRIO DO TIPO, CHEIRO CARACTERÍSTICO E SABOR DOCE, PRÓPRIO. COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL APROXIMADA A CADA PORÇÃO DE 20G: VALOR ENERGÉTICO 80 KCAL,
CARBOIDRATOS 18,6 G, PROTEÍNAS 0,7 G, GORDURAS TOTAIS 0,3 G, GORDURAS
SATURADAS 0,0 G, GORDURAS TRANS. 0,0 G, SÓDIO 71,2 MG, VITAMINA A,D3, B1, B2, B6 E
B12. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM
E QUANTIDADE DO PRODUTO.
AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DE CANA DE AÇÚCAR,
COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE
SUJIDADES, MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.
APARÊNCIA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO DE AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO,
CONTENDO 1 KG DE PESO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
AÇÚCAR TIPO DEMERARA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 1 KG DE PESO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
AÇUCAR TIPO REFINADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DE CANA DE AÇÚCAR, COM
ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE
SUJIDADES, MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.
APARÊNCIA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO DE AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO,
CONTENDO 1 KG DE PESO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, E QUANTIDADE DO
PRODUTO.
AMIDO DE MILHO, EM PÓ, PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR
DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS, NÃO
PODENDO APRESENTAR-SE ÚMIDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. ASPECTO PÓ FINO, COR
BRANCA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. EMBALADO EM PAPEL IMPERMEÁVEL, LIMPO, NÃO
VIOLADO, RESISTENTE E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTES, QUE
GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO NO
MINIMO 200G DE PESO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.
AVEIA EM FLOCOS, 100% NATURAL, EMBALAGEM DE NO MINIMO 250 G, LACRADA INTACTA,
CONTENDO INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS
E LARVAS.

PCT

900

KG

6.000

KG

50

KG

100

UND

500

UND

400

PCT

3.000

02

03

04

05

06

07

BISCOITO DOCE, SABOR CHOCOLATE, FORMATO ARREDONDADO, O BISCOITO DEVERÁ SER
FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS E ESTAR EM PERFEITO ESTADO
DE CONSERVAÇÃO. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL
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COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO.
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, COM DUPLA PROTEÇÃO, ÍNTEGRO, ATÓXICO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 400G DE PESO.
A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
08

BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO DOCE, SABOR LEITE E NATA PRODUZIDO A PARTIR DE
MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. APARÊNCIA: MASSA BEM AMASSADA, SEM RECHEIO E
SEM COBERTURA. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL
COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO.
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, COM DUPLA PROTEÇÃO, ÍNTEGRO, ATÓXICO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 330G DE PESO.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADA A CADA PORÇÃO DE 30G: VALOR ENERGÉTICO
142 KCAL, CARBOIDRATOS 21 G, PROTEÍNAS 2,5 G, GORDURAS TOTAIS 5,3 G, GORDURAS
SATURADAS 2,3 G, GORDURAS TRANS. 0,0 G, GORDURAS MONOINSATURADAS 1,7G,
GORDURAS POLIINSATURADAS 1,3 G, COLESTEROL 0,0MG, SÓDIO 51 MG. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

3.500

09

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE
MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS E ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COR,
CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E
DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE
DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO, COM DUPLA PROTEÇÃO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 400G DE PESO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

1.400

10

BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER. O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A
PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS E ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO. COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL
COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO.
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, COM DUPLA PROTEÇÃO, ÍNTEGRO, ATÓXICO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 400G DE PESO.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADA A CADA PORÇÃO DE 30G: VALOR ENERGÉTICO
137 KCAL, CARBOIDRATOS 21 G, PROTEÍNAS 2,8 G, GORDURAS TOTAIS 4,6 G, GORDURAS
SATURADAS 2,3 G, GORDURAS TRANS. 0,0 G, GORDURAS MONOINSATURADAS 1,7G,
GORDURAS POLIINSATURADAS 0,6 G, COLESTEROL 0,0MG, SÓDIO 130 MG. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

3.500

11

CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, DE BOA QUALIDADE, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS, LIMPOS E
ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTES A VÁCUO, EMBALAGEM DE NO
MINIMO 250 GRAMAS, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, COM SELO DE PUREZA DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABIC. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

6.000

12

FLOCÃO, DE MILHO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

PCT

1.800

13

FLOCÃO, DE ARROZ. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO

PCT

300

14

FUBÁ, DE MILHO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

PCT

1.200
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15

GOMA FRESCA PARA BEIJU, COM NO MINIMO 700G, LACRADO, CONTENDO INFORMAÇÕES
DE EMBALAGEM E VALIDADE.

UND

400

16

MARGARINA COM SAL SEM GORDURAS TRANS, COM ASPECTO HOMOGÊNEO E UNIFORME,
COR E AROMA CARACTERÍSTICOS. EMBALADA EM POTES DE POLIETILENO DE NO MINIMO
500 GRS, INTACTOS E ORIGINAL DE FÁBRICA.
TAPIOCA EM GRÃOS, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS, DE DETRITOS ANIMAIS
OU VEGETAIS. EMBALAGEM 01KG
LOTE 02

UND

2.000

KG

400

ARROZ, PARBOLIZADO, BENEFICIADO, POLIDO, COM NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.
EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.
ARROZ, POLIDO, TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, COM NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.
EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.
FARINHA, DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1. EMBALAGEM, CONTENDO
01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO.

KG

3.500

KG

1.000

KG

1.200

21

FEIJÃO TIPO 1, CLASSE CARIOQUINHA, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS, DE
DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS,
IMATUROS, MANCHADOS, CHUVADOS, MOFADOS E CARUNCHADOS QUE PREJUDIQUEM
SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM: SACO DE
POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO,
CONTENDO 1 KG DE PESO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

KG

2.500

22

FEIJÃO PRETO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS, DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS,
MANCHADOS, CHUVADOS, MOFADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE
PREJUDIQUEM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM:
SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E
LIMPO, CONTENDO 1 KG DE PESO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE,
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

KG

300

23

MACARRÃO TIPO PARAFUSO, SUBMETIDO A PROCESSO DE SECAGEM, ACONDICIONADO EM
SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E
LIMPO, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 500G DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

1.600

24

MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE Nº 2, SUBMETIDO A PROCESSO DE SECAGEM,
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 500G DE PESO LÍQUIDO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM
E QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

4.000

25

ÓLEO DE SOJA, TIPO 1, REFINADO, PURO, COMESTÍVEL, RICO EM VITAMINA E, PREPARADO
A PARTIR DE GRÃOS DE SOJA SÃOS E LIMPOS. ASPECTO: LIQUIDO UNIFORME, NÃO
RANÇOSO; COR: AMARELO CLARO; ODOR E SABOR: CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM
GARRAFA PLÁSTICA DE NO MINIMO 900 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS,
LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO

UND

2.000

17

18

19

20
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ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE,
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
26

ÓLEO DE MILHO, REFINADO, PURO, COMESTÍVEL. ASPECTO: LIQUIDO UNIFORME, NÃO
RANÇOSO; ODOR E SABOR: CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA DE NO
MINIMO 900 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADA,
RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO
CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

UND

40

27

ÓLEO DE GIRASSOL, REFINADO, PURO, COMESTÍVEL. ASPECTO: LIQUIDO UNIFORME, NÃO
RANÇOSO; ODOR E SABOR: CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA DE NO
MINIMO 900 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADA,
RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO
CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

UND

40

28

ÓLEO DE CANOLA, REFINADO, PURO, COMESTÍVEL. ASPECTO: LIQUIDO UNIFORME, NÃO
RANÇOSO; ODOR E SABOR: CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA DE NO
MINIMO 900 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADA,
RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO
CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

UND

40

29

SAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SÓDIO EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS,
RECRISTALIZADO COM TEOR MÍNIMO DE 98,5 % DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A
SUBSTÂNCIA SECA, ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO. CARACTERÍSTICAS
SENSORIAIS: APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO DEVENDO ESTAR
PEGAJOSO OU EMPEDRADO; COR: BRANCA; ODOR: INODORO; SABOR: CARACTERÍSTICO
(SALINO). ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE,
VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE,
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

KG

1.400

30

SARDINHA EM CONSERVA, PREPARADA COM PESCADO LIMPO, SEM VÍSCERAS, COZIDO,
IMERSA EM ÓLEO COMESTÍVEL. ACONDICIONADO EM RECIPIENTE (LATA) DE FOLHA DE
FLANDRES ÍNTEGRO, COM VERNIZ SANITÁRIO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E
LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 125 GRAMAS CADA LATA. ARMAZENADAS EM CAIXAS
LACRADAS, LIMPAS, SECAS, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE
DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
TEMPERO COMPLETO, TRADICIONAL, SEM PIMENTA, EMBALAGEM, CONTENDO NO MÍNIMO
NO MINIMO 500 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE E PESO LÍQUIDO.

UND

1.000

PCT

200

VINAGRE DE VINHO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 750 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

UND

350

31

32

LOTE 03
33

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, COM ACIDE MÁXIMA DE ATÉ 1%, PARA AUXILIO NA
DIETOTERAPIA E TEMPERAR ALIMENTOS. EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE
VALIDADE, QUANTIDADE DE PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500ML

UND

120

34

AZEITONA VERDE, CONSERVADAS EM ÁGUA E SAL DE COLORAÇÃO VERDE ESCURO,
TAMANHOS MÉDIOS, SEM MANCHAS E AUSÊNCIA DE TURBIDEZ NA SALMOURA. A

UND

120
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EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO
PRODUTO, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
EMBALAGEM DE NO MINIMO 200G
35

BATATA PALHA COM NO MINIMO 200G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGE E
QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

80

36

CATCHUP TRADICIONAL, COMPOSTO DE POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR, SAL E OUTRAS
SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÍNIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS DE
CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,
ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MINIMO 390G.

UND

120

37

CATCHUP TRADICIONAL, COMPOSTO DE POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR, SAL E OUTRAS
SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ADMITINDO NO MÍNIMO 35% DE RESÍDUOS SECOS DE
CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,
ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MINIMO 3,6KG.

UND

20

38

ERVILHA, EM CONSERVA. EMBALAGEM COM
NO MINIMO 200G, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

UND

120

39

EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA
POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO REPARADO COM FRUTOS MADUROS
SELECIONADOS SEM PELE E SEMENTES, COMPOSTO A BASE DE TOMATE, SAL E AÇÚCAR, A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM TETRA PAK DE NO MINIMO 270G.

UND

800

40

MAIONESE, EMBALAGEM COM NO MINIMO 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO
DETALHADA DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

UND

240

41

MILHO VERDE, EM CONSERVA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 200G, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

UND

600

42

MILHO VERDE, EM CONSERVA. EMBALAGEM COM NO MINIMO 03 KG, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

UND

40

43

MOLHO DE TOMATE, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA
POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO REPARADO COM FRUTOS MADUROS
SELECIONADOS SEM PELE E SEMENTES, COMPOSTO A BASE DE TOMATE, SAL E AÇÚCAR, A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM DE NO MINIMO 340G.

UND

1.200

44

MOSTARDA, MOLHO, COMPOSTO DE MOSTARDA, SAL, AÇÚCAR E CONDIMENTOS, COM DATA
DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E QUANTIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM NO MINIMO 200G

UND

40

LOTE 04
45

ALHO, GRAÚDO DO TIPO COMUM, CABEÇA INTEIRA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO,
COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS MECÂNICOS OU CAUSADO POR
PRAGAS.

KG

300

46

CALDO DE CARNE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO
PRODUT0. CAIXA CONTENDO 06 CUBOS, COM NO MÍNIMO 57G

UND

100

47

CALDO DE GALINHA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE

UND

150
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IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO
PRODUTO. CAIXA CONTENDO 06 CUBOS, COM NO MÍNIMO 57G
48

COENTRO, MOÍDO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVA, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. EMBALAGEM
01KG.

KG

50

49

COMINHO MOIDO, EXTRAÍDO DE SEMENTE DE COMINHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.
EMBALAGEM 01KG

KG

50

50

CORANTE, ALIMENTO A BASE DE AÇAFRÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO. EMBALAGEM 01KG

KG

60

51

CORANTE, ALIMENTO, A BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO. EMBALAGEM 01KG

KG

50

52

FOLHA DE LOURO, EM FOLHA SECO, OBTIDO DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS FOLHAS
SÃS, LIMPOS E SECOS, DE COLORAÇÃO VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO
E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADA
EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO.
EMBALAGEM NO MINIMO 10G

PCT

150

53

OREGANO, CONSTITUÍDO DE FOLHAS ACOMPANHADAS OU NÃO DE PEQUENAS UNIDADES
FLORAIS SÃS, SECAS E LIMPAS, , ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO. EMBALAGEM NO MINIMO 10G

PCT

200

LOTE 05
54

ADOCANTE, DIETÉTICO, LÍQUIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA,
SEM CICLAMATO, CONTENDO FENILALANINA. A EMBALAGEM DEVERA CONTER
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE, EMBALAGEM: FRASCO COM NO MINIMO 100 ML.

UND

120

55

AMENDOIM COM CASCA PARA COZINHAR, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.

KG

300

56

AMENDOIM SEM CASCA PARA TORRAR, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.

KG

100

57

COCO, RALADO. PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR PROCESSO
TECNOLÓGICO ADEQUADO, A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE
MATÉRIA TERROSA E PARASITOS, NÃO PODENDO APRESENTAR-SE ÚMIDO, FERMENTADO
OU RANÇOSO. ASPECTO: GRANULOMETRIA UNIFORME; COR: BRANCO; ODOR E SABOR:
PRÓPRIO. EMBALAGEM: SACO DE POLIPROPILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE,
VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO DE NO MINIMO 100 GRAMAS DE PESO
LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

400

58

CANELA, PROVENIENTE DE PAU, LIMPAS E SECAS, EM FORMA DE SEMITUBO. APLICAÇÃO
CULINÁRIA EM GERAL. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

KG

20

59

CANELA, EM PÓ. APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,

KG

10
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DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.
60

CRAVO DA ÍNDIA, CONSTITUÍDOS POR BOTÕES FLORAIS SÃOS, SECOS E LIMPOS,
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E QUANTIDADE
DO PRODUTO. EMBALAGEM 01KG

KG

10

61

CHÁ EM SACHÊ SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL, TIPO
SACHÊ, DE PAPEL IMPERMEÁVEL COM VEDAÇÕES MECÂNICAS. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO. CAIXA COM 10 SACHÊS.

CX

250

62

ERVA DOCE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO
DE VALIDADE.

KG

60

63

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:
06 MESES

PCT

600

64

FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:
06 MESES

PCT

400

65

FERMENTO EM PÓ NO MINIMO 100G, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

UND

100

66

LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE.

UND

360

67

MILHO PARA CANJICA AMARELO, PRODUTO DOS GRÃOS OU PEDAÇOS DOS GRÃOS DE
MILHO, TIPO 1, CLASSE AMARELO, PREPARADO COM MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.
EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 500G DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

120

68

MILHO PARA CANJICA BRANCO, PRODUTO DOS GRÃOS OU PEDAÇOS DOS GRÃOS DE
MILHO, TIPO 1, CLASSE AMARELO, PREPARADO COM MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.
EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 500G DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

150

69

MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1, PREPARADO COM MATÉRIAS-PRIMAS SÃS, LIMPAS, ISENTAS
DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM:
SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E
LIMPO, CONTENDO NO MINIMO 500G DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

100

70

QUEIJO RALADO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ
APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
EMBALAGEM COM NO MINIMO 100G.

PCT

50

71

UVA PASSA DESIDRATADA SEM CAROÇO, PREPARADA COM SACAROSE E FRUTAS
DESIDRATADAS, COM TECNOLOGIA ADEQUADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR
PRÓPRIO, ISENTA DE SUJIDADES, DETRITOS ANIMAIS, VEGETAIS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS,
ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, VEDADO. COM DIZERES DE ROTULAGEM,

PCT

20
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DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PESANDO APROXIMADAMENTE
250G.
LOTE 06
72

LEITE EM PÓ 1, FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES - NO
MINIMO 400G, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
DEVE SER ENLATADO PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.

UND

60

73

LEITE EM PÓ FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A BASE DE SOJA NO MINIMO 400G DE 0 A
1 ANO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DEVE SER
ENLATADO PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.

UND

80

74

LEITE EM PÓ, DESNATADO, RICO EM CÁLCIO. EMBALAGEM: PACOTE DE FILME DE
POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE LACRADO,
CONTENDO PESO LÍQUIDO DE NO MINIMO 200G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

200

75

LEITE EM PÓ, DESNATADO, RICO EM CÁLCIO. EMBALAGEM: PACOTE DE FILME DE
POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE LACRADO,
CONTENDO PESO LÍQUIDO DE NO MINIMO 400G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

200

76

LEITE EM PÓ, INTEGRAL. PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA
INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA, MEDIANTE PROCESSOS
TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA
SELECIONADA, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E
VEGETAIS. LIVRE DE UMIDADE E FERMENTAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE.
ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR:
AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO. EMBALAGEM: PACOTE DE
FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE
LACRADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE NO MINIMO 200G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

3.000

77

LEITE EM PÓ, INTEGRAL. PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA
INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA, MEDIANTE PROCESSOS
TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA-PRIMA
SELECIONADA, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E
VEGETAIS. LIVRE DE UMIDADE E FERMENTAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE.
ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR:
AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO. EMBALAGEM: PACOTE DE
FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE
LACRADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE NO MINIMO 400G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM E QUANTIDADE DO PRODUTO.

PCT

1.000

78

LEITE EM PÓ SEM LACTOSE - LATA NO MINIMO 300G, (PROTEÍNA SUPRA ISOLADA DE SOJA),
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DEVE SER
ENLATADO PRAZO DE VALIDADE E PESO.

UND

60

79

LEITE INTEGRAL LÍQUIDO. CONTEÚDO: CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO OBRIGATÓRIO: S.I.F.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: ATÉ 06 MESES

UND

1.000

PCT

300

LOTE 07
80

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR ABACAXI COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.
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81

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR ACEROLA COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

82

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR CAJÁ COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

83

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR CAJU COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

84

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR GOIABA COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

85

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR MANGA COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

86

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR MARACUJA COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

87

POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR TAMARINDO COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

88

POLPA DE FRUTAS, NATURAL, SABOR UMBU COMO NO MÍNIMO 100G. EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.

PCT

300

89

SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR CAJU, PASTEURIZADO, SEM CORANTES
ARTIFICIAIS, COM CONSERVAÇÃO FORA DE REFRIGERAÇÃO, VITAMINADO OU COM
VITAMINAS E/OU SAIS MINERAIS. EMBALAGEM DEVE SER ATÓXICA COM DIZERES DE
ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM DE 500ML.
SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR GOIABA, PASTEURIZADO, SEM CORANTES
ARTIFICIAIS, COM CONSERVAÇÃO FORA DE REFRIGERAÇÃO, VITAMINADO OU COM
VITAMINAS E/OU SAIS MINERAIS. EMBALAGEM DEVE SER ATÓXICA COM DIZERES DE
ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM DE NO MINIMO
500ML.

UND

300

UND

500

91

SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR MANGA, PASTEURIZADO, SEM CORANTES
ARTIFICIAIS, COM CONSERVAÇÃO FORA DE REFRIGERAÇÃO, VITAMINADO OU COM
VITAMINAS E/OU SAIS MINERAIS. EMBALAGEM DEVE SER ATÓXICA COM DIZERES DE
ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM DE NO MINIMO
500ML.

UND

500

92

CHARQUE BOVINA, TIPO CARNE SECA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM
PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE NO MINIMO 500G CADA
PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO
PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS
CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS) ,INSPECIONADAS
PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

PCT

30

93

COXA DE FRANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO. EMBALAGEM EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98,
DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E RESOLUÇÃO RDC N. 13 DE 02/01/2001.
EMBALAGEM 01KG

KG

500

94

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO. EMBALAGEM EM
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98,
DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E RESOLUÇÃO RDC N. 13 DE 02/01/2001.
EMBALAGEM 01KG

KG

1.000

95

FILE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, INSPECIONADA PELO MAPA (MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA), QUE TENHA SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) E COM BAIXO TEOR DE
SÓDIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. OBRIGATÓRIO TER IMPRESSO O PESO DE CADA
EMBALAGEM. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS FORA DAS CARACTERÍSTICAS DESTA
LICITAÇÃO. EMBALAGEM 01KG

KG

150

96

FRANGO, INTEIRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO. EMBALAGEM EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS

KG

300

90

LOTE 08
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PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98,
DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E RESOLUÇÃO RDC N. 13 DE 02/01/2001.
EMBALAGEM 01KG
97

LINGUIÇA TIPO CALABRESA, RESFRIADA, MISTA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, EM GOMOS UNIFORMES E PADRONIZADOS, ADICIONADA DE CONDIMENTOS
NATURAIS, NÃO AMOLECIDAS NEM PEGAJOSAS. COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
LARVAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO E
NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE
INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. EMBALAGEM 01KG

KG

100

98

LINGÜIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA DE CARNE SUÍNA PURA E LIMPA, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, APRESENTANDO-SE EM GOMOS UNIFORMES E PADRONIZADOS, ADICIONADA
DE TOUCINHO E CONDIMENTOS NATURAIS EM PROPORÇÕES ADEQUADAS AO TIPO
CALABRÊS, SUBMETIDA AO PROCESSO DE CURA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
EMBALAGEM 01KG

KG

100

99

MORTADELA EMBALAGEM CONTENDO DATA DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. EMBALAGEM 01KG
OVOS BRANCOS DE GALINHA, TAMANHO GRANDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS,
ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS
AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E
ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ACOMODADOS
EM CARTELAS.

KG

30

DZ

900

101

PEITO DE FRANGO COM OSSO, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO
COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE
22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E RESOLUÇÃO RDC N. 13 DE
02/01/2001. EMBALAGEM 01KG

KG

500

102

PEIXE EM POSTA RESFRIADA, COM ASPECTO FIRME, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS
ESVERDEADAS. EMBALAGEM 01KG

KG

60

103

PRESUNTO FATIADO E EMBALADO EM ISOPOR COM 01 KG COM ETIQUETA DE PESO, DATA
DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA.

KG

50

104

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE DE SOJA), DESIDRATADA, COR ESCURA, SABOR
CARNE. PRODUTO OBTIDO DOS GRÃOS DE SOJA, ATRAVÉS DE PROCESSOS
TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SELECIONADAS,
ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS.
LIVRE DE UMIDADE E FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM A VÁCUO, CONTENDO NO MINIMO 500G
DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT

250

105

QUEIJO TIPO MUÇARELA FATIADO EMBALADO EM ISOPOR COM 01 KG COM ETIQUETA DE
PESO, DATA DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES.

KG

70

106

SALSICHA, RESFRIADA A GRANEL, APRESENTANDO-SE EM GOMOS UNIFORMES E
PADRONIZADOS, ADICIONADA DE CONDIMENTOS NATURAIS, NÃO AMOLECIDA NEM
PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM
AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO

KG

300

100
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DA AGRICULTURA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
EMBALAGEM 01KG
107

SOBRECOXA DE FRANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO. EMBALAGEM CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E
CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E
RESOLUÇÃO RDC N. 13 DE 02/01/2001. EMBALAGEM 01KG

KG

300

UND
UND
UND
UND
UND
UND

300
50
1.500
3.000
1.000
1.200

UND

400

LOTE 09
108
109
110
111
112
113
114

ÁGUA MINERAL 1,5ML
ÁGUA MINERAL 05L
ÁGUA MINERAL 20L
ÁGUA MINERAL COPO 200ML
ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 500ML
REFRIGERANTE DE 2 LITROS, DE BOA QUALIDADEM PET COM GÁS, SABORES: COLA,
GUARANÁ E LARANJA
REFRIGERANTE EM LATA NO MINIMO 350ML SABORES VARIADOS
LOTE 10

115
116

AÇUCAR, COLORIDO, PACOTE COM 80G
AMEIXA EM CALDA, INTEIRA, COM CAROÇO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALADA EM
RECIPIENTE (LATA) DE FOLHA DE FLANDRES ÍNTEGRA, COM VERNIZ SANITÁRIO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 180
GRAMAS CADA LATA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO
PRODUTO.

PCT
UND

30
60

117

AMEIXA SECA, INTEIRA, SEM CAROÇO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. EMBALADA EM
RECIPIENTE (LATA) DE FOLHA DE FLANDRES ÍNTEGRA, COM VERNIZ SANITÁRIO,
RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 200
GRAMAS CADA LATA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO
PRODUTO.

UND

60

118

BALA DE GOMA, TIPO JUJUBA SORTIDAS, SABOR FRUTAS PCT COM NO MINIMO 500 G.
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO.
BALA DE GOMA, TIPO JUJUBA SORTIDAS, SABOR FRUTAS PCT COM NO MINIMO 80 G.
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO.
BALA DOCE, SABOR CHOCOLATE PACOTE COM NO MINIMO 600G. EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM,
QUANTIDADE DO PRODUTO.
BALA DOCE SORTIDAS SABOR FRUTAS NO MINIMO 700G, EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO
PRODUTO.
BOMBOM, MATERIAL TIPO CHOCOLATE COM RECHEIO DE CASTANHA DE CAJU, AVELÃ
ENTRE OUTROS, EMBALAGEM COM 01 KG.
BOMBOM, MATERIAL TIPO CHOCOLATE, RECHEIO VARIADOS, CX NO MINIMO 400G
CEREJAS EM CALDAS NO MINIMO 100G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

PCT

200

PCT

200

PCT

100

PCT

300

PCT

600

CX
UND

300
10

PCT

50

119

120

121

122
123
124
125

CHOCOLATE GRANULADO, FEITO DE CACAU, COM NO MINIMO 150G, EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO.
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126

127

CHOCOLATE GRANULADO FEITO DE CACAU, COM NO MINIMO 500G, EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES
DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO.
CREME DE LEITE, TRADICIONAL. EMBALAGEM COM NO MINIMO 200G, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO
LIQUIDO.

PCT

20

UND

300

128

DOCE DE BANANA COM 50 UNIDADES. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO .

PCT

50

129

GOIABADA TIPO CASCÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MINIMO 500G, COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE E PESO.

UND

20

130

LEITE CONDENSADO, TRADICIONAL. EMBALAGEM COM NO MINIMO 395 G, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO.

UND

500

131

MISTURA PARA BOLO, SABORES DIVERSOS, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 450 G. EMBALAGEM
COM DADOS DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.

UND

360

132

PAÇOCA COM 50 UNIDADES REDONDA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.

PCT

50

133

PÉ DE MOLEQUE COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.

PCT

50

134

PIPOCA DOCE COM NO MINIMO 30G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO. EMBALAGEM C/ 40 UNIDADES

PCT

60

135

PIRULITOS SORTIDOS DIVERSOS SABORES, PACOTE C/ NO MINIMO 50 UNIDADES. COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO.

PCT

300

LOTE 11
136
ABACAXI - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR
E SABOR CARACTERÍSTICOS).

360

UND

ABÓBORA MADURA INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

600

KG

AÇAFRÃO - PACOTE DE 01 QUILO, ASPECTO: PÓ FINO, COR ALARANJADO; CHEIRO PRÓPRIO:
SABOR; PRÓPRIO. ACIDEZ MÁXIMA 5%; CLORETO DE SÓDIO MÁXIMO 10%; AMIDO MÁXIMO DE
78% (RESOLUÇÃO ANVISACNNPA Nº 12/78).

10

KG

AIPIM - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS)

280

KG

ALFACE VERDE, INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

300

PCT

ALHO GRAÚDO
APROVEITÁVEIS.

100

KG

BANANA DA PRATA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

400

DÚZIA

BANANA DA TERRA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

400

DUZIA

BATATA DOCE - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO,
COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

480

KG

BATATA INGLESA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

1800

KG

137

138

139

140

141

-

CABEÇAS

INTACTAS

COM

TODAS

AS

PARTES

COMESTÍVEIS

142

143

144

145
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146
BETERRABA -INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO,
COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

360

KG

CEBOLA NACIONAL - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

200

KG

CEBOLINHA VERDE - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

180

PCT

CENOURA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR
E SABOR CARACTERÍSTICOS).

720

KG

CHUCHU - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR
E SABOR CARACTERÍSTICOS) ENTREGA DIÁRIA.

720

KG

COENTRO VERDE, INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

180

PCT

COMINHO - PACOTE DE 01 QUILO, ASPECTO: PÓ, CHEIRO PRÓPRIO: SABOR PRÓPRIO.

60

KG

CORANTE DE URUCUM MOÍDO DE BOA QUALIDADE - PACOTE DE 01 QUILO, ASPECTO: PÓ,
CHEIRO PRÓPRIO: SABOR PRÓPRIO.

60

KG

ERVA DOCE, EMBALAGEM DE UM QUILO - EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA E INTACTA
COM TODAS AS INFORMAÇÕES DE EMPACOTAMENTO E VALIDADE, PRODUTO COM
ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS.

80

KG

FEIJÃO CATADOR, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM DE 1 KG.

120

KG

GOIABA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS).

200

KG

LARANJA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR
E SABOR CARACTERÍSTICOS).

720

KG

MAÇÃ NACIONAL- INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).

860

KG

MAMÃO - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS).

240

KG

MAXIXE, INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

180

KG

MELANCIA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR
E SABOR CARACTERÍSTICOS).

200

UND

MELÃO - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS).

240

KG

PIMENTÃO - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO,
COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

500

UND

QUIABO, INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

240

KG

REPOLHO - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR
E SABOR CARACTERÍSTICOS).

600

KG

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164
165
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166
TOMATE – MÉDIO, EMBALAGEM EM PACOTES DE 1ª - 3 KG (INTACTOS COM TODAS AS
PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS)

900

167

MANGA- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS)

200

168

MARACUGINA- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO,
COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

200

169

MELANCIA- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO,
COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

200

170

MORANGO- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO,
COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

300

171

LIMÃO- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS)

200

172

ABACATE- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO,
COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)
TAPIOCA COM EMBALAGEM ORIGINAL DE 01 KG, SEM SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS.

300

AVOADOR (BISCOITO) COM EMBALAGEM ORIGINAL SEM SUJIDADES, PARASITAS OU
LARVAS.

400

173

174

46

KG

UND

PCT

UND

BAN
D
PCT

UND
KG

PCT

175

176

AIPIM - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS)

10

KG

ALHO GRAÚDO
APROVEITÁVEIS.

2

KG

CEBOLA NACIONAL - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

4

KG

CEBOLINHA VERDE - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)

5

PCT

COENTRO VERDE, INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS.

8

PCT

-

CABEÇAS

INTACTAS

COM

TODAS

AS

PARTES

COMESTÍVEIS

177

178

179

¾ Os produtos entregues deverão ser de boa qualidade, observando o registro nos órgãos
competentes e o prazo de validade;
¾ A entrega dos materiais objeto desta licitação será iniciada no prazo de dois (02) dias e as
entregas posteriores será efetuada de forma gradual, conforme a necessidade da
Administração Municipal.
¾ Por ocasião da entrega casa seja detectado que os produtos não atendem as
especificações do objeto licitado, poderá a Prefeitura Municipal recusar o recebimento
integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição no prazo de
dois (02) dias.
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ANEXO III
PREGAO PRESENCIAL 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação
DECLARAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e Data
(a):_____________________________________
Nome e Número da Identidade do declarante
PREFEITURAMUNICIPALDEAVANHANDAVA
PraçaSantaLuzia,61-Centro-CEP16360-000-Avanhandava-SP
F o n e / F a x : (1 8 ) 3 6 5 1 - 9 2 0 0

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO IV

PREGAO PRESENCIAL 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

Página 38 de 45

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
40 - Ano - Nº 1878

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 029/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO V
PREGAO PRESENCIAL 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO

..................................................................................... inscrito no CNPJN..........., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr. (a)..................................., portador(a) da Carteira de Identidade
n........................ e do CPF.n..............................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art.
27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva caso emprega menor: emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura
Razão Social da empresa.
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ANEXO VI

PREGAO PRESENCIAL 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa __________________________CNPJ Nº
__________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, e que se encontra sob o
regime da Lei Complementar 123/2006, fazendo jus aos benefícios contidos na referida Lei.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VII

PREGAO PRESENCIAL 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO COM AGENTE PÚBLICO

Declaramos

para

os

devidos

fins

que,

a

empresa

.............................,

CNPJ

N°

....................................., com endereço na Rua ..........................................., na cidade de
......................., Estado .............................., não possui, nem possuiu nos últimos doze meses,
sócios ou administradores que sejam servidores ou agentes políticos da Prefeitura Municipal de
Jussiape, bem como não possui sócio ou administrador que seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de agente político da
Prefeitura Municipal de Jussiape e dos agentes públicos membros da comissão de licitação.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ............/...........
PREGAO PRESENCIAL 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº 167 –
Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo o Senhor
Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante denominada de
CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00,
com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada
pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e
inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade
XXXXXXX XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 – Constitui o objeto da presente licitação é a aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja,
laticínios, doces, guloseima, entre outros), para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal, sob o regime de menor preço por lote.
2 - DA VIGÊNCIA
2.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 00 de xxxxxx de 0000.
2.2 – A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo se
prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada continuidade do
fornecimento;
3 – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
000.000,00 (xxxx xxxx xxxx xxxx), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços,
objeto do Edital do Pregão Presencial nº 010/2022, amortizável mensalmente de acordo com nota
fiscal.
Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, para entrega do material.
3.2 - O pagamento equivale à aquisição do lote 00, especificados no processo licitatório, de acordo
com Anexo I do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão Presencial nº. 010/2022.
3.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias a contar do
recebimento dos produtos do período, mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor
da contratação.
3.4. – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
3.5 - Não será aceita Nota Fiscal antecipada à entrega dos produtos, objeto dessa licitação, como
forma de adiantamento de pagamento de futura obrigação.
3.6 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
3.7 - Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.
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3.7.1 - Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
3.8. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
4 – ORIGEM DOS RECURSOS
4.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Código orçamentário:
Projeto/Atividade:
Elemento:..

.
.

5 - DAS RESPONSABILIDADES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
5.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no
total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do
contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
5.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do objeto
deste Contrato.
5.2 – DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
5.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na entrega dos produtos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
5.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com o
Contrato;
6 – DAS PENALIDADES
6.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
6.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves
ao município.
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6.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93
e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
6.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará
o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.

6.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
6.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
6.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
6.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
em outros ilícitos previstos em lei.
7 – DA RESCISÃO
7.1 - A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, podendo ser aplicada multa rescisória.
7.1.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de Jussiape nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei nº 8.666 de 1.993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o município; ou
c) Judicial, nos termos da legislação.
7.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
7.2.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8 – DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
8.1 – A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição ou outros que
demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto, tudo em conformidade com o Art.
65º, da Lei Federal Nº 8.666 / 93 e suas alterações posteriores.
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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9.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento
contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência
do mesmo.
9.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
10 – DO FORO
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, para conhecer e decidir
quanto aos litígios que possam decorrer da execução deste Contrato.
10.2 - E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 02 (Duas) vias, para
um só efeito legal, juntamente com 02 (Duas) testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas e
capazes, sendo um via para a CONTRATADA, um parte para a CONTRATANTE.
Jussiape, ....... de ............................... de ..............
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. _________________________
CPF:________________________

2. ___________________________
CPF:__________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE - BA

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 030/2022

SÍNTESE DO OBJETO
Locação de máquinas pesadas e equipamentos com operador, para atender
a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Visto da pregoeira
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022.
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – BA e essa
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e
remeter

ao

Setor

de

Licitação

e/ou

enviar

via

e-mail

para

zoraidemspereira@hotmail.com. A não remessa do recibo exime ao Setor de
Licitação retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)

Visto da pregoeira
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial nº 011/2022
2. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93 e alterações .
3. Unidades Interessadas
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
4. Tipo de Licitação
MENOR PREÇO: GLOBAL
5. Objeto
Locação de máquinas pesadas e equipamentos com operador, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
6. Data e horário para recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e
início da abertura dos envelopes.
Data: 27 de abril de 2022, as 09:00 horas.
Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE - BA
7. Dotações orçamentárias – Anexo 1 – Minuta do Contrato
8. O Prazo de execução dar-se-á do dia da assinatura até 00 de dezembro de 0000.
9. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE - BA na Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro
Centro, Cidade de JUSSIAPE, ou pelo telefone 0 (**) 77 3414 – 2263 e Fax 0 (**) 77 3414 – 2110,
de segunda a sexta – feira, no horário das 8:00 (Oito) às 13:00 (quatorze) Horas, ou pelo site
www.jussiape.ba.gov.br.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA MUNICIPAL

Visto da pregoeira
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10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
10.1. Somente serão admitidas a participar da licitação os interessados credenciados, que
atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
10.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as
declaradas inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
10.3. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar
desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por
membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
10.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas
em lei.
11. CREDENCIAMENTO
11.1. A documentação para o credenciamento poderá ser apresentada em cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, dos seguintes documentos abaixo:
11.2. Tratando-se de representante legal:
a) Cartão de CNPJ
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual.
c) Documento pessoal
11.3. Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
11.3.1. Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada:
a) Cartão de CNPJ.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, registro
comercial no caso de empresa individual ou certificado da condição de micro empreendedor
Individual – CCMEI.
c) Documento pessoal do procurador.
11.4. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
11.5. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que pretendem
utilizar-se dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006,
deverão apresentar declaração que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
Microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso.(conforme
anexo VI)
11.6. Declaração de Conhecimento e Atendimento às exigências de Edital e
Declaração de Desimpedimento de Licitar (conforme anexo VII e VIII deste edital).
Visto da pregoeira
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11.7. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro:
11.7.1. Os envelopes da proposta de preços (envelope A)
11.7.2. Os documentos de habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas novas
propostas.
11.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
12. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
12.1. A Proposta de Preços Envelope A - identificado com nome ou razão social, modalidade,
número da licitação, além da expressão PROPOSTA DE PREÇOS (vide descrição abaixo).
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxx
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇO
12.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com
clareza, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente
habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa licitante.
12.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente
de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexos, não se admitindo propostas
alternativas.
12.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada descrito nos anexos deste
edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais. Caso o resultado final (preços x
quantidade) resulte em dízima, o licitante deverá apresentar uma nova proposta, no prazo
estabelecido neste Edital, que resulte em apenas duas casas decimais, cujo valor deverá ser
inferior ao inicialmente proposto.
12.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
12.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para a execução dos serviços do objeto desta licitação, tais como:
impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e
demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às
especificações do objeto licitado.
12.7. Indicação da marca, quando necessário.
12.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta.
12.9. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do(s)
objeto(s) ofertado(s), deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) com preços atualizados
em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
após encerramento da sessão, sob pena de desclassificação.
Parágrafo Único – Na elaboração da Proposta de Preço Final o licitante vencedor deverá
adotar como modelo, preferencialmente, o constante neste Edital, no anexo II.
13. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
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13.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO - A documentação poderá
ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, dos
seguintes documentos abaixo, em envelope, no qual possam ser identificados o nome ou
razão social, modalidade, número da licitação, além da expressão Habilitação (vide descrição
abaixo), podendo o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para
verificação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxxx Xxxxxx
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
13.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação
pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos, registro
comercial no caso de empresa individual.
13.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que tem sua emissão,
em condições de regularidade, por meio do endereço eletrônico a seguir:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
sendo este último datado dos últimos 180 dias, desde que outro prazo não esteja estipulado
neste
documento.
A
referida
certidão
se
encontra
disponível
no
site
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICe
rtidao.asp?Tipo=1
c) Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, que pode ser extraída no sítio eletrônico da
Caixa
Econômica
Federal,
no
endereço
eletrônico
a
seguir:
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida através do site, para
empresa que tem sua sede e domicílio no Estado da Bahia, http://www.sefaz.ba.gov.br
*Se a empresa tiver sede em outro estado emitir a certidão no órgão respectivo.
e) Certidão de Débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
h) Certidão de Débitos Trabalhistas, cuja emissão pode ser realizada no site do Tribunal
Superior do Trabalho ( http://www.tst.jus.br/certidao ).
13.2.2.1 Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno deverão apresentar declaração de que estão
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos
termos do art. 3º da Lei supracitada (anexo VI).
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b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no lote anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
10.520, especialmente a definida no art. 7º.
13.2.3. A Habilitação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente,
(incluindo Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta.
b) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido
na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das
demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
c) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
d) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo
Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista ou por outro profissional
equivalente responsável pela confecção do documento, atualizada;
e) Certidão negativa de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório da Vara
Cível da Comarca da sede da empresa, com prazo de expedição não superior a 30 (trinta)
dias;
f) Certidão simplificado do capital social compatível com o valor do objeto licitado,
integralizado e registrado na Junta Comercial (JUCEB), podendo ser atualizado de acordo
com o previsto no Art. 31, § 3° da Lei n° 8.666/93.
13.2.4. Qualificação Técnica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado,
com data recente, de que não está declarada inidônea ou suspensa, por qualquer órgão ou
entidade da Administração Publica Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, direta ou indireta,
tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e que não se encontra suspenso
de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração
Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, modelo (Anexo IX).
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b) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
c) Comprovação de inscrição ou Registro no Conselho Regional de Administração
comprovado através de certidão de registro e quitação da pessoa jurídica em nome da
licitante, juntamente com o registro do profissional responsável pertencente ao seu quadro
junto ao CRA.
d) Declaração formal de que dispõe de estrutura técnica para execução dos serviços.
e) Alvará de funcionamento
13.2.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e
10.520/02, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo V deste
Edital.
13.3. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem
de acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita
seu fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda, recomenda-se ainda que as
folhas sejam rubricadas e enumeradas da seguinte forma 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5... (demais
páginas). Recomenda-se que seja adotada o mesmo procedimento para os documentos
referente a proposta de preços.
13.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome
da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz;
13.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
13.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, terá esta
validade de sessenta dias a contar de sua emissão.
13.6. O Pregoeiro conferirá a validade de todos os documentos, constantes neste edital.
14. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
14.1.1. O Município poderá recusar a proposta do vencedor, se for o caso, cujo valor esteja
com preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
14.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital.
14.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
14.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor
preço, ou na impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições,
Visto da pregoeira
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serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que
sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública
de lances verbais.
14.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, ao Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
14.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo ao Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
14.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, ao pregoeiro poderá
suspender a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08
(oito) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
15. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
15.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada
de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente,
durante esta fase no máximo 20 minutos.
15.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto pelo mesmo licitante num percentual mínimo de 1 % (um por cento).
15.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
15.4. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o
atendimento das condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação
apresentada.
15.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do Município.
15.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito do Município.
15.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexequíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado,
para a execução do objeto do contrato.

15.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
15.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o Menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-o com os valores de Referência, decidindo, motivadamente, a
respeito.
15.11. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarado vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a
Visto da pregoeira
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proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e
compatível com o preço de mercado.
15.12. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, § 2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
15.13. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa ou empresa de pequeno porte, sejam superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
15.14. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5
(cinco) minutos para ofertas de novos lances inferiores àquelas consideradas, até então,
de menor preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada.
b) Se a microempresa e empresa de pequeno porte, convocada na forma do item
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas e empresa de pequeno porte
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 15.13 deste Edital, a
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a”.
15.15. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências
do item 15.14 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originalmente de menor valor.
15.16. O disposto nos itens 15.12 a 15.14 deste edital, não se aplica às hipóteses em que
a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
15.17. O valor do percentual correspondente ao desconto será linear a todos os
materiais.
15.18. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de
apoio e licitantes presentes.
16. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
16.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa, ou representante legal de empresa devidamente autorizado, poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão; devendo entregar,
na entidade que promove a licitação, o ato de impugnação devidamente assinado pelo
representante legal da interessada.
16.2. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
16.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
16.4. Não será aceita impugnação ou recurso por fax e/ou e-mail. Somente em original em
papel timbrado da empresa e devidamente assinado pelo diretor ou representante legal, das
08:00 às 12:00 horas.
16.4.1. Impugnações/recursos ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não
serão considerados.
16.5. - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação
Visto da pregoeira
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de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
16.5.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
16.5.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
16.5.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o
procedimento.
16.5.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. Não havendo manifestação pela interposição de recurso, o pregoeiro adjudicará o
objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela
autoridade superior.
17.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior confirmará a adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor, e homologando o mesmo.
17.3. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
18. EXECUÇÃO
18.1. A execução dos serviços objeto licitado será no Município de JUSSIAPE - BA, Estado
da Bahia, de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual.
19. CONTRATAÇÃO
19.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
19.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado
e favorecido da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
que se sagrarem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
19.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art.
86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação
de empate o exercício do direito de preferência.
19.4. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresas de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
19.5. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
Visto da pregoeira
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b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
19.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo I deste Edital.
19.7. A contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo de até 30(trinta) dias, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde
que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.

20.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
20.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos
erros e imperfeições porventura apresentados após a liberação.
20.4. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
21. REAJUSTAMENTO E REVISÃO
21.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na
forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
22. SANÇÕES E PENALIDADES
22.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

22.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.
22.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
22.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do serviço não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

22.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
Visto da pregoeira
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22.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
22.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citada.
22.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
23. RESCISÃO
23.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
23.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
24. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
24.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
24.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais.
25. DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
25.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e parafiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
25.3. É facultada o pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação
da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento,
mediante ato motivado do Pregoeiro.
25.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.5. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.6. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
25.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
Visto da pregoeira
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apresentação de nova documentação ou de outras propostas, tudo em conformidade com o
Art.48, § 3º.
25.8. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de JUSSIAPE - BA, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
25.9. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, pessoalmente.
25.10. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, no
que for pertinente.
25.11. A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade dos serviços.
25.12. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Minuta do Contrato;
Modelo de Proposta de Preços;
Termo Descritivo;
Modelo de Procuração;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP
Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento às Exigências do Edital.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
Modelo de Declaração de Idoneidade

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, 12 de abril de 2022.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO Nº 02/2022

Visto da pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE
JUSSIAPE - BA

ANEXOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Pregão n° 011/2022
Contrato nº 00/2022
Contrato para locação de máquinas pesadas e
equipamentos, que entre si celebram a
Prefeitura Municipal de JUSSIAPE - BA e a
Empresa......
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de
Julho, Nº 167 – Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada
neste ato pelo o Senhor Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº .........................,
doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATADA:
________________________, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ Sob o
N° ___________________ / ______, com sede na ____________________________,
representada neste ato pelo Srº ___________________________, portador do RG Sob o Nº
_____ e no CPF Sob o Nº ____________, doravante denominada de CONTRATADA, tendo
em vista a contratação, o disposto na Lei Federal Nº 8.666 / 93 e demais disposições, e a
HOMOLOGAÇÃO, datada de ____ / __________ de 2021, do PREGÃO PRESENCIAL N°
011/2022, tem justo e acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a locação de máquinas pesadas e equipamentos
com operador, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, conforme Edital do Pregão Presencial Nº. 011/2022 e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é de Menor Preço Global, com pagamento mensal, em
obediência ao Edital do Pregão Presencial N° 011/2022 e seus Anexos, que a este integra,
independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, e suas
alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O prazo para a execução dos serviços será do ato da assinatura deste contrato a XX
de dezembro de XXXX.
3.2 - A duração do Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário,
podendo ser prorrogável por igual período, na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de
1993, com as alterações posteriores, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada
continuidade dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), amortizável de acordo com
nota fiscal.

Visto da pregoeira
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Parágrafo Único – Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos,
sobretaxas, encargos sociais, trabalhistas, despesas com motorista, combustível e
manutenção, para a prestação dos serviços.
4.2 - O pagamento equivale a prestação dos serviços, especificados no processo licitatório,
de acordo com Anexo II do Edital e valores vencedores na sessão pública do Pregão
Presencial nº. 011/2022.
4.3 - O pagamento será efetuado pela Administração Municipal, em até 30 (trinta) dias,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
4.4. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.
4.4.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à
CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas
saneadoras.
4.4.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
4.5. – O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do
Pregão Presencial Nº. 011/2022 correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade
001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
08001.1545100782.056 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
08001.1545200782.042 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINSITRATIVAS DA SECRET DE
OBRAS
08001.1751200782.040 - MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 – DA CONTRATADA:
6.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.1.2 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
6.1.3 – A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas
expensas, no total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que
prejudique a execução do contrato.
6.1.4 – Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
6.1.5 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura
venha a sofrer em seu contrato social;

Visto da pregoeira
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6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77 a 80 da Lei 8.666/93;

6.1.7 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade com a remuneração do operador, bem
como, combustível e manutenção das máquinas e equipamentos.
6.1.8 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do serviço, objeto
deste Contrato.
6.2 – DA CONTRATANTE:
6.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
6.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após a entrega do produto, não há
nenhum risco futuro para o Município, contudo, fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
em desfavor da CONTRATADA, se porventura violar qualquer clausula deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES E PENALIDADES
8.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
8.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais
números 8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
8.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do serviço não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

8.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.1.3.2. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
Visto da pregoeira
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8.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citada.
8.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
9.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
9.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93
CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO
10.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo de acordo entre as partes na
forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial n.
011/2022 e adjudicado á Empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de
publicação previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS:
13.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário, por conveniência do fornecedor ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
13.2 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela administração pública.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Livramento de
Nossa Senhora - BA, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em
04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de xxxxxxxxxx
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BA
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:____________________________

CPF:_________________________

Visto da pregoeira
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
AO PREGOEIRO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BA
Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
011/2022

Objeto: Locação de máquinas pesadas e equipamentos com operador, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano.
Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal
ORD

DESCRIÇÂO

UND

QTDE

PREÇO

TOTAL

01

MOTONIVELADORA

HORA

350

R$ 0,00

R$ 0,00

02

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160 HP - 22 TON, EM
PERFEITAS CONDIÇOES DE USO. (Incluso despesas
com motorista, combustível e manutenção)
MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA, EM
PERFEITAS CONDIÇOES DE USO. (Incluso despesas
com motorista, combustível e manutenção)
MÁQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA 4x4, EM
PERFEITAS CONDIÇOES DE USO. (Incluso despesas
com motorista, combustível e manutenção)
TRATOR ESTEIRA - Motor igual ou superior a 170 HP.
(Incluso despesas com motorista, combustível e
manutenção)

HORA

350

R$ 0,00

R$ 0,00

HORA

350

R$ 0,00

R$ 0,00

HORA

350

R$ 0,00

R$ 0,00

HORA

350

R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR TOTAL

R$ 0,00

03

04

05

Local de Execução: A execução dos serviços objeto licitado será no Município de JUSSIAPE - BA, Estado
da Bahia, de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, sobretaxas, encargos sociais e
trabalhistas para a execução dos serviços
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 2019.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
Visto da pregoeira
20

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
67 - Ano - Nº 1878

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PP Nº: 030/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  
Funcionário (a).

ANEXO III
TERMO DESCRITIVO

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
011/2022

Objeto: Locação de máquinas pesadas e equipamentos com operador, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento
Urbano.
ORD

DESCRIÇÂO

UND

QTDE

01

MOTONIVELADORA

HORA

350

02

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 160 HP - 22 TON, EM
PERFEITAS CONDIÇOES DE USO. (Incluso despesas
com motorista, combustível e manutenção)
MÁQUINA DO TIPO PÁ CARREGADEIRA, EM
PERFEITAS CONDIÇOES DE USO. (Incluso despesas
com motorista, combustível e manutenção)
MÁQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA 4x4, EM
PERFEITAS CONDIÇOES DE USO. (Incluso despesas
com motorista, combustível e manutenção)
TRATOR ESTEIRA - Motor igual ou superior a 170 HP.
(Incluso despesas com motorista, combustível e
manutenção)

HORA

350

HORA

350

HORA

350

HORA

350

03

04

05

Local, Prazo e Condições de Execução
x

A execução dos serviços objeto licitado será no Município de JUSSIAPE - BA, Estado
da Bahia, de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual.

x

As despesas com abastecimento de combustível das máquinas locadas correrão por
conta da Contratada.

x

Operador e manutenção por conta da Contratada.

Visto da pregoeira
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
011/2022

Outorgante
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta de
preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao desempenho dos
poderes que lhe são conferidos.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Visto da pregoeira
22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
69 - Ano - Nº 1878

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PP Nº: 030/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  
Funcionário (a).

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
011/2022

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da
lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Visto da pregoeira
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
011/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) DECLARA sob as penas da lei que é Microempresa – ME ou Empresa
de Pequeno Porte – EPP, conforme o caso, na forma da Lei Complementar Federal Nº
123/2006.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Visto da pregoeira
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
011/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________,

CPF

_______________________

DECLARA

para

fins

de

cumprimento do Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002, sob pena de aplicação das
penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que atende
plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Número
011/2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está
impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Visto da pregoeira
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Modalidade de Licitação
Pregão Presencial

Declaro,

sob

as

penas

da

lei,

para

fins

desta

licitação

Número
011/2022

que

a

empresa

__________________________________________, não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações.

____________________________, ______ de _________________de 0000.

______________________________________________
Diretor, Sócio gerente ou equivalente.

0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ

Visto da pregoeira
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2022.

ABERTURA: 27 de abril de 2022, 11h:00.

Objeto: prestação de serviços de serralheria com instalação de alambrados e rede de proteção
para atender as demandas deste munícipio de Jussiape-BA.

Visto da pregoeira
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – BA e essa empresa, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação e/ou enviar
via e-mail para zoraidemspereira@hotmail.com. A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação
retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)

Visto da pregoeira
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022
OBJETO: prestação de serviços de serralheria com instalação de alambrados e rede de proteção para
atender as demandas deste munícipio de Jussiape-BA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 27 de abril de 2022 as 11:00h.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, JUSSIAPE –
BA.
ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações e Contratos.
ÁREA REQUISITANTE: Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura.
Os interessados em participar desta Licitação deverão adquirir o presente edital na sede da Prefeitura, na
sala de licitações, comunicar sua intenção ao Departamento de Licitações, através do endereço Praça 09
de Julho, Nº 167 – Bairro Centro, Cidade de JUSSIAPE, ou pelo telefone 0 (**) 77 3414 – 2263 e Fax 0
(**) 77 3414 – 2103, de segunda a sexta – feira, no horário das 8:00 (Oito) às 12:00 (Doze) Horas, ou
pelo site https://www.jussiape.ba.gov.br. A Prefeitura Municipal de Jussiape não aceitará em hipótese
alguma reclamações posteriores de não envio de alterações por parte de empresas que não tenham se
identificado como interessadas em participar da licitação. Ainda, nenhuma responsabilidade caberá à
Prefeitura Municipal de Jussiape pelo não recebimento dessas alterações devido a endereço eletrônico e
número de fax incorreto ou defeitos em qualquer desses equipamentos.
ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO
PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.
1 – PREÂMBULO:
1.1
– A Prefeitura Municipal de Jussiape - Ba, torna público e faz saber que, por determinação de seu
Prefeito Municipal, acha-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022, tipo de licitação a de
“MENOR PREÇO POR LOTE”, que será processado em conformidade com a Lei Federal nº.
10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 com suas modificações.
1.2 – O início da sessão pública do pregão para o recebimento dos envelopes contendo um a PROPOSTA
DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 08h30min, na Sala de licitações, na Prefeitura
Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, JUSSIAPE – BA.
1.3 – AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS
PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISPOSTO NO ART. 87, § 2º,
DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.
2 – OBJETO:
2.1 – Este edital refere-se à prestação de serviços de serralheria com instalação de alambrados e rede de
proteção para atender as demandas deste munícipio de Jussiape-BA.
Visto da pregoeira
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2.2 DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES E PRAZOS.
2.2.1. O julgamento desta licitação será executado por MENOR PREÇO POR LOTE.
2.2.2. A prestação dos serviços, objeto desta licitação será executada na forma de execução indireta e
iniciar-se-á a partir do recebimento da solicitação por parte da Contratada, devidamente assinada pelo
Responsável da Secretaria, observando o que segue:
2.2.2.1. Não será aceita pela CONTRATANTE a sublocação, subempreitada ou terceirização dos serviços
pela empresa CONTRATADA.
2.2.2.2. Os serviços serão realizados mediante requisição da Secretaria que solicita devidamente
autorizada pelo secretário.
2.2.2.3. Os serviços serão realizados de acordo as necessidades da CONTRATANTE.
2.2.2.4. Prazo de vigência do contrato: a partir da assinatura do contrato, até 12 meses, podendo ser
prorrogado de iguais e sucessivos períodos de acordo com art.57, inciso II da lei 8.666/93.
2.2.2.5. A inexecução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação acarretará em sanções
correspondentes conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos.
2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
2.3.1. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, de acordo com as cláusulas e condições
do contrato.
2.3.2. Ao final de cada mês a CONTRATADA deverá emitir relatório dos serviços realizados juntamente
com a Nota Fiscal de Prestação de Serviços e enviar para o Setor Financeiro, juntamente com as
Solicitações/Requisições Autorizadas para que a Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba emita Nota de
Empenho.
2.3.3. Atender e cumprir a legislação dos órgãos sanitários e legislações pertinentes.
2.3.4. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens necessários ao
cumprimento do contrato e perfeita execução dos serviços.
2.3.5. Conferir as solicitações dos secretários entregues pela CONTRATANTE no ato do recebimento dos
mesmos.
2.3.6. Responsabilizar-se pelas despesas e quaisquer impostos, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre os serviços ofertados.
2.3.7. Refazer às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem
avarias e incorreções resultantes da execução contratual.
2.3.8. Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde
que comunicados à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
Visto da pregoeira
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2.3.9. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, inciso XIII,
da Lei nº. 8.666/93.
2.3.10. Reconhecer os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77, da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto no Inciso IX, do Artigo 55, do referido Diploma Legal.
2.3.11. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto deste contrato
que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do parágrafo1º, Art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II, do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela
Lei nº. 9.648/98.
2.4. DA FISCALIZAÇÃO
2.4.1. A Fiscalização da execução do Contrato estará a cargo de profissional a ser designado pela
Contratante, ao qual competirá acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato, consoante o disposto
no Artigo 67, da Lei nº 8.666/93, e dar ciência à Contratada, em caso de não conformidade, mediante
notificação por escrito, sobre as irregularidades apontadas para as providências de acordo com o Artigo
69, da Lei 8.666/93.
2.4.2. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
2.4.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, o que for executado em desacordo com o edital e o
contrato.
3 - DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pela(o) pregoeira(o), a ser
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 27 de abril de 2022
HORA: 11:00h
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape-BA
ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro,
JUSSIAPE – BA.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Jussiape-BA;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com
suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba, bem como servidor
Visto da pregoeira
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de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
d) Empresas que tenham como sócio(s) ou proprietários, servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera
governamental da Administração Municipal.
4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste
Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo
de cópia autenticada em Cartório de Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da
Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
4.2.1 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.
4.3 Para habilitar-se à licitação, o interessado deverá ser pessoa jurídica de direito privado.
5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua
representada.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente
munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração, ou carta de
credenciamento que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de
preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a este certame licitatório, em nome da proponente.
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração de dirigentes, sócios ou
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou
contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.5 – Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos
documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta documentação implicará, de
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda
do direito de interpor recurso das decisões da Pregoeira, ficando a licitante impedida de se manifestar
durante os trabalhos.
5.6 A presença do licitante, representante legal ou credenciado é obrigatória para exercer os direitos de
ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à presença da licitante ou de seu
representante em todas as sessões públicas referente à licitação.
6 – ENVELOPES N°. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”:
6.1 – O envelope n°. 01 deverá conter a proposta de preços elaborada de acordo com o modelo constante
no Anexo 0I (podendo inclusive ser utilizado esse modelo, devidamente preenchido à maquina, como
Visto da pregoeira
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proposta), datada e assinada pelo representante legal da Proponente, contendo os preços propostos, com
até três casas decimais, sem quaisquer emendas ou entrelinhas, e com as seguintes informações:
a) Preço unitário e global para cada item da planilha orçamentária e preço global para todos os itens
conforme julgamento do certame, com no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço
incluir todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente licitação, no local
indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total
para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. A Proposta de Preços apresentada deve
incluir todas e quaisquer despesas necessárias, inclusive taxas e impostos para a entrega dos materiais, e
indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo
contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório e seus anexos.
b) Indicação das especificações claras e detalhadas, quando for o caso; sofrendo penalidades se a
vencedora entregar objeto diferente do especificado na proposta de preços;
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e será
contado a partir da data do protocolo/entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador,
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O
prazo de validade das propostas ficará suspenso no caso de recurso administrativo ou judicial interposto
na presente licitação, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias.
d) Razão social da empresa Proponente, endereço completo, número do telefone e do fax e CNPJ/MF;
e) Prazo de realização do serviço. Os serviços serão realizados conforme requisição/solicitação das
Secretarias, e deverão ser prestados todos os dias pela CONTRATADA.
6.2. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do
Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de reunir os
documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com
licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta totalmente
condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo vencedor da
licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento do objeto licitado de
acordo com as especificações propostas.
6.3 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas
de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
6.4. DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1. Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital,
sempre se observando o princípio da competitividade.
Visto da pregoeira
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6.4.1.1. Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente
ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
6.4.1.2. Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólicos, preços irrisórios ou com
cotação equivalente a zero.
6.4.1.3. Que não constar expressamente Indicação de marca/ nome da empresa que irá fornecer o
objeto licitado, conforme item 6.1 letra “b” deste edital.
6.4.1.4. Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste edital
de licitação.
7 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, a Pregoeira ou equipe de apoio, os documentos e as
propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na
forma dos subitens abaixo:
7.1.1. ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022
DATA DE ABERTURA: ....../......./........
HORÁRIO: ............h
7.1.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 .
DATA DE ABERTURA: ......./...../.....
HORÁRIO: ...............h
8. DAS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PARA CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO
8.1. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (documentação
que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
8.1.1 – No ato de abertura da licitação, o representante de cada licitante, deverá entregar a Pregoeira ou
Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
a) Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação (conforme modelo Anexo IV);
b) Procuração pública ou particular comprovando os poderes para formular lances verbais de preços,
conforme item 5.3, ou carta de credenciamento (conforme Anexo III);
c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as licitantes
que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
Visto da pregoeira
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I – Certidão Simplificada da Junta Comercial, comprovando se é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
d) Cópia autenticada de documento de identificação com foto (cédula de identidade ou CNH – Carteira
Nacional de Habilitação) do credenciado pela empresa.
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual,
devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documento de eleição dos seus administradores;
8.1.2 A não entrega dos documentos exigidos no item 8.1.1 letra “a”, “b”, “d” e “e”, com exceção da letra
“c” que é opcional, implicará em não recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes contendo
Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.
8.1.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno
Porte (conforme Anexo VII), implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime
diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar147/2014.
8.2 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, obrigatoriamente,
todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.2.1. Da Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da
União e Receita Federal);
c) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela prefeitura da sede do licitante;
e) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários – (INSS – Instituto Nacional da
Seguridade Social);
f) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a
situação regular;
g) Certidão trabalhista, emitida com base no art. 642-A da Constituição das Leis do Trabalho
(acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e na Resolução nº 1470 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
8.2.2. Da Qualificação Econômica Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Não
constando o prazo de validade, a Pregoeira aceitará apenas a certidão expedida até 30 (trinta) dias antes
da abertura das propostas.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta;
Visto da pregoeira
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c) Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, sob o regime tributário do Simples Nacional deverá
apresentar cópia autenticada do Balanço remetido ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e à
Junta Comercial, além da cópia do comprovante de entrega ou remessa a estes órgãos.
8.2.3. Da Qualificação Técnica
a) Alvará de localização e funcionamento, ou documento equivalente – emitido pelo Poder Executivo
Municipal.
b) Declaração de Responsabilidades, assinada pelo representante legal da empresa conforme modelo do
Anexo;
c) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público (que
deverá ser em papel timbrado) ou privado (que deverá conter o carimbo do CNPJ da empresa fornecedora
do atestado), para as quais a proponente tenha prestado serviços de acordo com o objeto da licitação,
comprovando a boa qualidade dos serviços prestados. (Atestado de Capacidade Técnica conforme modelo
do Anexo)
d) Declaração de atendimento aos requisitos do edital e de disponibilidade de instalações, equipamentos e
pessoal técnico para execução do objeto da licitação, conforme modelo do Anexo.
e) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do Anexo;
8.2.4. – Declaração de não impedimento legal, conforme o modelo do Anexo, assinada pelo representante
legal da licitante;
8.2.5. Dos Documentos Facultativos
8.2.5.1. Termo de Renúncia
8.2.5.1.1. A Licitante interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão de
Licitação, quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo.
8.2.5.2. O documento especificado acima (itens 8.2.5.1), ainda que apresentado de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido no edital, não serão motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.3. Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:
8.3.1 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser
autenticada pela Pregoeira /Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito
qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile).
a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo
de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data
estabelecida para o recebimento das propostas.
Visto da pregoeira
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8.3.2 – A Pregoeira poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de
seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
8.3.4 - As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, fatos
supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores;
8.3.5 – As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas autenticidades
confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo “site” de emissão.
8.3.6 – A Pregoeira inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que desabone sua idoneidade,
que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro que contrarie as disposições
contidas neste Edital.
8.3.7 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório ou por
membros da comissão de licitação e ou Pregoeiro.
8.3.8 – Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser
apresentados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes, evitando
assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos membros da
comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba, poderá ser efetuada, em horário de
expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Jussiape-BA, situada na Praça
09 de Julho, N° 167, Bairro Centro - Jussiape - Ba, no horário das 08:00 às 12:00h., sem custo algum para
a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos originais para que sejam
realizadas as conferencias necessárias.
8.3.9 - O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
8.3.10 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes,
devidamente credenciadas, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os
documentos para credenciamento exigidos no item 8 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se,
contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das
licitantes.
9.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, a Pregoeira comunicará aos presentes
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
9.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se ainda não
o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.
Visto da pregoeira
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9.4 Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos
representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
10 - DO JULGAMENTO:
10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e Habilitação) e
obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do objeto deste Edital.
10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas
para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada,
quanto ao valor.
10.1.2 Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. Quando
convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente
da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa
de lances para aquele item.
10.1.1 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no
envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.2.2 A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço
para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
10.2.3 A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
10.2.4 A Pregoeira classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais,
conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 1,10 (um
vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos
representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de
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forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance
verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.2.7 A Pregoeira poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item a ser
adquirido.
10.2.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às
ofertas, exclusivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
10.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado pela
Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais para
aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva.
10.2.10 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito.
10.2.12 Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda integralmente ao Edital.
10.2.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão.
10.2.14 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira negociar,
visando obter preço melhor.
10.2.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás sanções
administrativas constantes do item 12 e 13, deste Edital.
10.2.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;
10.2.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de pequeno porte
segundo a lei complementar federal 123/06, alterada pela Lei Complementar147/2014.
10.3.1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa de
pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será observado o seguinte:
a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela microempresa e
empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor
classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.
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b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar
novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por parte da Pregoeira,
sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea
anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.4 Etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável a proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos
de Habilitação” desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, será inabilitado.
10.4.3 – As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.4.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou empresa
de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de
regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.
10.4.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.6 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da inexistência
de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na
hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos
atos procedimentais.
10.4.7 Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta
subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, conforme prevê a
Lei 10.520, artigo 4°, inciso XVII, nas situações previstas anteriormente, a Pregoeira poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
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10.2.8 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;
10.4.9 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas,
as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final,
pela Pregoeira, sua equipe de apoio e licitantes presentes.
10.4.10 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras
permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela
licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes
interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.4.11 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição,
será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com
posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Jussiape - BA,
para homologação do certame e decisão quanto à contratação.
11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA
11.1 Das sanções por descumprimento da proposta – fase pré-contratual
11.1.1 A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, poderão ser
aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
11.1.1.1 Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de proposta
protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes;
11.1.1.2 Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação
que for estipulada em razão da natureza da falta;
11.1.1.3 A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
11.1.1.4 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os
documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital;
11.2 Das sanções por inadimplência do contrato – fase contratual
11.2.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se tornar
inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções
cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
11.2.2. A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 2 (dois) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado da Bahia
a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
11.2.3. A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a saber:
a) Ocorrendo atraso ou não na entrega do objeto, injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem
de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da
Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
12. DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO
12.1 Do reajuste ou correção monetária: procedimento que visa à estabilidade das condições da
proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de produção ou, ainda, dos
insumos utilizados, com periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado pelo Decreto nº 1.054, de
07.02.94 (art. 2º) e as Leis nº 9.069/95 (arts. 27 e 28), 10.192/01 (art. 2º) e 8.666/93 (art. 40, inciso XI); O
valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será reajustado (a
maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do Art. 65 da lei 8.666/93, em
que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
12.2 O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da parte interessada, devidamente justificado,
se concretizando através de acordo entre as partes.
12.3 DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO OU REVISÃO CONTRATUAL:
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a retribuição da
Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula contratual,
relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis,
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1º;
58,I, §§ 1º e 2º, e 65,II, ´d´, e §6º).
12.4 Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do Edital, onde
as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como, de demonstração analítica
de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de
Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado.
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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13.1 O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital, será realizado no prazo de
no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela Contratada, acompanhada
das certidões de regularidade fiscal.
13.2 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria adjudicatária, obrigatoriamente com o numero de
inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta de preço, bem como da
Autorização de Fornecimento, não se admitindo nota fiscal/fatura emitida com outros CNPJ’s;
13.3 Caso a ADJUCATÁRIA não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento Sistema de Imposto
e Contribuições – SIMPLES, serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas, conforme Instrução Normativa SRF n° 306 de 12/03/2003.
13.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas eletronicamente nos casos que couber a exigência da Lei.
13.5 Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Órgão
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 05001.1236100751.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES
05001.1236100751.012 - CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER E AUDITORIO NOS NUCLEOS ESCOLARES
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

13.5.1 - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no
primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
13.5.2 - Caso se verifique erro na fatura, esta será devolvida para correção e o pagamento só será
realizado após ser tomada as devidas providências por parte da Contratada, emitente da fatura.
13.5.3 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão
ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
14 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
14.1. O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório, conforme os termos do Decreto Federal 3.555/2000, art. 12.
14.2. A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei nº
8.666/93, o qual será recebido pela Pregoeira e sua equipe de apoio e processado nos termos ali
estabelecidos.
14.3 Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das suas
razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias corridos para a
apresentação dos memoriais e razões do recurso.
14.4 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, a Pregoeira concederá àqueles que
manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões,
ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.
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14.5 A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de recurso. Não
será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do pregão.
14.6 Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivos.
14.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15 – VIGÊNCIA
A vigência do presente processo é a partir da data de sua assinatura do contrato, até 31/12/2021 podendo
ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 36 meses mediante celebração de Termo
Aditivo, de comum acordo entre as partes e justificativa devidamente aprovada pelo Departamento
solicitante, (a prorrogação poderá ocorrer caso ainda exista saldo a ser retirado).
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo Departamento de
Licitações e Compras dessa Municipalidade situado à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, JussiapeBa.
16.2 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de
Licitação e proponentes presentes.
16.3 – Os casos omissos ao presente edital, serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são complementares entre si.
16.4 A Pregoeira se reserva no direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que
caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização.
17 – DO CONTRATO
17.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato celebrado
entre o Município de Jussiape, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante vencedora que
será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das
previstas neste Edital e seus Anexos.
17.2 A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada
por intermédio de instrumento contratual.
17.2.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3 O órgão convocará a licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar o contrato, se
for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
17.3.1 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
17.3.2 É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.
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18 - ANEXOS DO EDITAL
18.1 Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo.
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO V – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VII - MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP
ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
ANEXO IX- MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ANEXO X- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO XI- MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, 12 de abril de 2022.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
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ANEXO I
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°

012/2022

MODELO DE PROPOSTA DA LICITAÇÃO
(em papel timbrado da Empresa)
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: prestação de serviços de serralheria com instalação de cobertura em estrutura metálica e telha
de alumínio para atender as demandas da Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura deste munícipio.
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:

CNPJ(MF) Nº
MUNICÍPIO:

ESTADO:

Valor Global da Proposta R$ .......(Valor global da proposta por extenso ITEM 1 + ITEM 2+ ITEM 3)
Validade da Proposta: ________________________________________________
Condições de Pagamento:____________________________________________
Prazo de Entrega do objeto: _______________________________________
Local de entrega: A entrega dos materiais, objeto desta licitação será iniciado no prazo de três (03) dias,
conforme a necessidade da Administração Municipal.
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes para o fornecimento.
___________, ______ de _______________ de 2022.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente)
Carimbo do CNPJ
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ANEXO II
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
MINUTA DO CONTRATO, QUE ENTRE SE CELEBRAM, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSIAPE E A EMPRESA: _________________________.
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público Interno,
inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro
– Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo o Senhor Prefeito Éder
Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro
lado a Empresa CONTRATADA: ________________________, pessoa jurídica de direito privado ,
registrada no CNPJ Sob o Nº ___________________ / ______, com sede na
____________________________, representada neste ato pelo Srº ___________________________,
portador do RG Sob o Nº _____ e no CPF Sob o Nº ____________, doravante denominada de
CONTRATADA, tendo em vista a contratação, o disposto na Lei Federal Nº 8.666 / 93 e demais
disposições, e a HOMOLOGAÇÃO, datada de ____ / __________ de ________, do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2022, tem justo e acordado o seguinte:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de serralheria com instalação de alambrados
e rede de proteção para atender as demandas deste munícipio de Jussiape-BA, constante da proposta de
preços apresentada na licitação ......../....... e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e
publicado na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:
Unidade Gestora: XXXXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXX
Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXX
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXX
III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ................. (preço por extenso)
§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
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§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ou crédito em conta corrente, em
até 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a entrega
definitiva do objeto contratado.
§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
§ 5° - Os Preços ofertados poderão sofrer reajustes nos termos definidos no art. 65 da Lei 8.666/93,
objetivando a manutenção do equilibro econômico-financeiro inicial do contrato.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato é até .... de ... de .........., podendo ser prorrogado, desde que
observadas as disposições do art.57 da lei 8.666/93.
V - CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Cada parcela do objeto contratado será recebida, provisoriamente, para efeito de verificação da
conformidade da execução dos serviços, material e/ou equipamento com a especificação (Anexo I e
Termo de Referência) fornecida pelo CONTRATANTE.
§ 1º - A entrega do objeto deverá ser feita no prazo máximo de 10 (DEZ) dias ÚTEIS, contados do
recebimento da Ordem de Serviço, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de
prazo, e este ser aceito pela CONTRATANTE.
§ 2º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso I, da Lei 8.666/93.
§ 3º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo
com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto não entregue;
d) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
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VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA DO
CONTRATADO
Este contrato obedece às cláusulas do Edital de Pregão Presencial nº. xxxxxxx, conforme Lei Federal nº.
8.666/93. A prestação dos serviços ora contratado, de finalidade específica, não implica vínculo
empregatício nem exclusividade de colaboração entre a CONTRATANTE E O CONTRATADO.
§ 1º - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para a
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão
ser transferidos para a CONTRATANTE.
§ 2º - O valor do contrato estabelecido nesta cláusula será classificado da seguinte forma: 60% (sessenta
por cento) correspondente à prestação de serviços, ao passo que os 40% (quarenta por cento) restante
refere-se a material de consumo.
IX - CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, nos
termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666/93.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
§ 4º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem
que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do
CONTRATANTE.
§ 5º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 6º.
O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
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X - CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Livramento de Nossa Senhora - Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual forma e
teor na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Município de............., ......de .........................de ..........
_____________________________________________
CONTRATANTE
____________________________________________
CONTRATADO
Testemunhas:
1º _________________________________
2º__________________________________
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A

(nome

da

empresa)....................................

CNPJ,

nº.

........................,

com

sede

à

......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento

de

mandato,

nomeia

e

constitui,

seu(s)

Procurador(es)

o

Senhor(a)

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua ..................................................., nº ........
como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão..............................
praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº.
..., conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances,
negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando
tudo como bom, firme e valioso.

Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

___________________________________________________________
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
(N
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso VII do Art. 4º da
Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções
factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.

..........................._____de __________________ de 20___.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________,
com

sede

à

_______________________________,

representada

pelo

Sr.

____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF nº
___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________________
(N
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO VI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A FIRMA / EMPRESA: ______________________________, Sediada na Rua
__________________, Nº ___, Bairro ______, Cidade de _______________________, Estado ______,
Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o Nº __________________, por seu
representante Legal o Srº ________________________, (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.).
DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para LICITAR ou
CONTRATAR com a ADMINISTRAÇÃO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2022.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP).
Em razão do disposto no Edital supramencionado, declaramos sob as penas da lei, notadamente, do
quanto dispõe a Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações, bem como, das
condições e regras para o cumprimento das obrigações que compõem o objeto deste certame, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado que estabelece a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações
posteirores, declaramos que:
( ) não possuímos a condição de Microempresa (ME), nem a de Empresa de Pequeno Porte (EPP).
(
) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
Microempresa (ME) e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Empresa de
Pequeno Porte (EPP) 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 2 (dois) dias úteis , cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Educação 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.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VIII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada (endereço
completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. ___________________,
CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento do Art. 4º, Inciso VII da Lei
10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº
10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

Obs.: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO IX
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ________, inscrita no CNPJ sob nº __________, situada ______________________
(endereço completo), atesta para os devidos fins que a empresa ________(empresa requerente), inscrita
no CNPJ sob nº________ , situada____________ (endereço completo), forneceu os materiais ou prestou
os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.
Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado(a)s satisfatoriamente, não
existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade
com as obrigações assumidas.

___________________________
Local/Data/Assinatura

OBS.: O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou Privada,
datado e assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da referida empresa atestadora. O
atestado deve ser autenticado em cartório, ou ser apresentado original acompanhado da cópia, cuja
autenticidade será conferida por servidor competente.
Nesse atestado deve-se comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes,
compatíveis e de acordo com o objeto social da empresa.
Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física.

Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 012/2022 – FL. 31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
105 - Ano - Nº 1878

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 031/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO X
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022
TERMO DE REREFÊNCIA
OBJETO: prestação de serviços de serralheria com instalação de alambrados e rede de proteção para
atender as demandas deste munícipio de Jussiape-BA.
1. DESCRIÇÃO

Total global R$ 81.458,81 (Oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um
centavos)
1.1 - As especificações do objeto e execução dos serviços devem estar de acordo com o solicitado no
projeto básico.
2. JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa para os serviços objeto deste Edital tem por objetivo a prestação de
serviços de serralheria com Instalação e fornecimento de alambrado na Escola Eraldo Tinôco para a
implantação de uma quadra de areia e para a proteção da Praça das Ciências implantada na Escola
Manso Freire deste município de Jussiape-BA.
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
3.1 O objeto da presente contratação destina-se a prestação de serviços caracterizados como
comuns, assim entendidos, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade estejam
objetivamente definidos, utilizando-se de especificações usuais no mercado e que, portanto, seja
adotada a modalidade de licitação Pregão Presencial.
3.2 Recomenda-se ainda que o julgamento das propostas de preços seja pelo critério do
MENOR PREÇO, sendo declarada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço e que
atenda a todos os requisitos e exigências do certame.
4. CONDIÇÕES E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 Local: na Escola Eraldo Tinôco para a implantação de uma quadra de areia e para a proteção da
Praça das Ciências implantada na Escola Manso Freire deste município de Jussiape-BA.;
4.3 A entrega do objeto deverá ser feita no prazo máximo de 10 (DEZ) dias ÚTEIS, contados do
recebimento da Ordem de Serviço, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de
prazo, e este ser aceito pela CONTRATANTE;
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2.2 Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega, sem justificativa formal aceita pela
CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as
penalidades previstas no Edital
5 - DAS RESPONSABILIDADES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.1.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
5.1.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no
total ou em partes, em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução do
contrato.
5.1.4 - Facilitar a fiscalização em que a CONTRATANTE, julgar necessário;
5.1.5 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a sofrer
em seu contrato social;
5.1.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e entrega do objeto deste
Contrato.
5.2 – DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme às obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade
dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
5.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
na entrega dos produtos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
5.2.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com o
Contrato;
6 – DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão
ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas
nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a)
Advertência;
b)
Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União,
com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal
e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c)
Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto não entregue;
d)
Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
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7 – DO FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Livramento de Nossa Senhora - Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
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ANEXO XI
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2022.

ABERTURA: 27/04/2022, 13:00h.

Objeto: Contratação de diversos serviços de pintor (e ajudante) para atender às necessidades do
município.
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE – BA e essa empresa, solicito
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação e/ou enviar
via e-mail para zoraidemspereira@hotmail.com. A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitação
retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022
OBJETO: contratação de diversos serviços de pedreiro em geral, com servente, para atender às
necessidades do município de Jussiape-BA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 27/04/2022 as 13:00h.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, JUSSIAPE –
BA.
ÁREA RESPONSÁVEL: Departamento de Licitações e Contratos.
ÁREA REQUISITANTE: Todas as Secretarias.
Os interessados em participar desta Licitação deverão adquirir o presente edital na sede da Prefeitura, na
sala de licitações, comunicar sua intenção ao Departamento de Licitações, através do endereço Praça 09
de Julho, Nº 167 – Bairro Centro, Cidade de JUSSIAPE, ou pelo telefone 0 (**) 77 3414 – 2110, de
segunda a sexta – feira, no horário das 8:00 (Oito) às 14:00 (Quatorze) Horas, ou pelo site
www.jussiape.ba.io.org.br. A Prefeitura Municipal de Jussiape não aceitará em hipótese alguma
reclamações posteriores de não envio de alterações por parte de empresas que não tenham se identificado
como interessadas em participar da licitação. Ainda, nenhuma responsabilidade caberá à Prefeitura
Municipal de Jussiape pelo não recebimento dessas alterações devido a endereço eletrônico e número de
fax incorreto ou defeitos em qualquer desses equipamentos.
ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL ARQUIVADO NO
PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO.
1 – PREÂMBULO:
1.1
– A Prefeitura Municipal de Jussiape - Ba, torna público e faz saber que, por determinação de seu
Prefeito Municipal, acha-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022, tipo de licitação a de
“MENOR PREÇO POR LOTE”, que será processado em conformidade com a Lei Federal nº.
10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 com suas modificações.
1.2 – O início da sessão pública do pregão para o recebimento dos envelopes contendo um a PROPOSTA
DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 08h30min, na Sala de licitações, na Prefeitura
Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, JUSSIAPE – BA.
1.3 – AS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS
PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, FICANDO CIENTES DE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUSSIAPE APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO DISPOSTO NO ART. 87, § 2º,
DA LEI 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.
2 – OBJETO:
2.1 – Este edital refere-se à contratação de diversos serviços de pedreiro em geral, com servente, para
atender às necessidades do município de Jussiape-BA.
Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 013/2022 – FL. 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
114 - Ano - Nº 1878

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 032/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

2.2 DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES E PRAZOS.
2.2.1. O julgamento desta licitação será executado por MENOR PREÇO POR LOTE.
2.2.2. A prestação dos serviços, objeto desta licitação será executada na forma de execução indireta e
iniciar-se-á a partir do recebimento da solicitação por parte da Contratada, devidamente assinada pelo
Responsável da Secretaria, observando o que segue:
2.2.2.1. Não será aceita pela CONTRATANTE a sublocação, subempreitada ou terceirização dos serviços
pela empresa CONTRATADA.
2.2.2.2. Os serviços serão realizados mediante requisição da Secretaria que solicita devidamente
autorizada pelo secretário.
2.2.2.3. Os serviços serão realizados de acordo as necessidades da CONTRATANTE.
2.2.2.4. Os serviços deverão ser disponibilizados em no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis ou em
maior tempo, desde que comprovada a necessidade técnica.
2.2.2.6. Prazo de vigência do contrato: a partir da assinatura do contrato, por 12 meses, podendo ser
prorrogado de iguais e sucessivos períodos de acordo com art.57, inciso II da lei 8.666/93.
2.2.2.7. A inexecução total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação acarretará em sanções
correspondentes conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos.
2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
2.3.1. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, de acordo com as cláusulas e condições
do contrato.
2.3.2. Ao final de cada mês a CONTRATADA deverá emitir relatório dos serviços realizados juntamente
com a Nota Fiscal de Prestação de Serviços e enviar para o Setor Financeiro, juntamente com as
Solicitações/Requisições Autorizadas para que a Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba emita Nota de
Empenho.
2.3.3. Atender e cumprir a legislação dos órgãos sanitários e legislações pertinentes.
2.3.4. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens necessários ao
cumprimento do contrato e perfeita execução dos serviços.
2.3.5. Conferir as solicitações dos secretários entregues pela CONTRATANTE no ato do recebimento dos
mesmos.
2.3.6. Responsabilizar-se pelas despesas e quaisquer impostos, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre os serviços ofertados.
2.3.7. Refazer às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem
avarias e incorreções resultantes da execução contratual.
Visto da pregoeira
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2.3.8. Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde
que comunicados à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
2.3.9. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, inciso XIII,
da Lei nº. 8.666/93.
2.3.10. Reconhecer os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77, da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto no Inciso IX, do Artigo 55, do referido Diploma Legal.
2.3.11. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto deste contrato
que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do parágrafo1º, Art. 65, da Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II, do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela
Lei nº. 9.648/98.
2.4. DA FISCALIZAÇÃO
2.4.1. A Fiscalização da execução do Contrato estará a cargo de profissional a ser designado pela
Contratante, ao qual competirá acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato, consoante o disposto
no Artigo 67, da Lei nº 8.666/93, e dar ciência à Contratada, em caso de não conformidade, mediante
notificação por escrito, sobre as irregularidades apontadas para as providências de acordo com o Artigo
69, da Lei 8.666/93.
2.4.2. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
2.4.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, o que for executado em desacordo com o edital e o
contrato.
3 - DA ABERTURA:
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pela(o) pregoeira(o), a ser
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 27/04/2022
HORA: 13:00h
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape-BA
ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Jussiape, na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro,
JUSSIAPE – BA.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Jussiape-BA;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
Visto da pregoeira
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c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com
suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba, bem como servidor
de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
d) Empresas que tenham como sócio(s) ou proprietários, servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera
governamental da Administração Municipal.
4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste
Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo
de cópia autenticada em Cartório de Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da
Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
4.2.1 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.
4.3 Para habilitar-se à licitação, o interessado deverá ser pessoa jurídica de direito privado.
5 - DO CREDENCIAMENTO:
5.1 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua
representada.
5.2 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente
munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.
5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração, ou carta de
credenciamento que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de
preços, e praticar todos os demais atos pertinentes a este certame licitatório, em nome da proponente.
5.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração de dirigentes, sócios ou
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou
contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.5 – Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos
documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta documentação implicará, de
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda
do direito de interpor recurso das decisões da Pregoeira, ficando a licitante impedida de se manifestar
durante os trabalhos.
5.6 A presença do licitante, representante legal ou credenciado é obrigatória para exercer os direitos de
ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à presença da licitante ou de seu
representante em todas as sessões públicas referente à licitação.
6 – ENVELOPES N°. 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”:
Visto da pregoeira
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6.1 – O envelope n°. 01 deverá conter a proposta de preços elaborada de acordo com o modelo constante
no Anexo 0I (podendo inclusive ser utilizado esse modelo, devidamente preenchido à maquina, como
proposta), datada e assinada pelo representante legal da Proponente, contendo os preços propostos, com
até três casas decimais, sem quaisquer emendas ou entrelinhas, e com as seguintes informações:
a) Preço unitário e global para cada item da planilha orçamentária e preço global para todos os itens
conforme julgamento do certame, com no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço
incluir todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente licitação, no local
indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total
para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. A Proposta de Preços apresentada deve
incluir todas e quaisquer despesas necessárias, inclusive taxas e impostos para a entrega dos materiais, e
indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo
contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório e seus anexos.
b) Indicação de marca/ nome da empresa que irá fornecer o objeto licitado e das especificações
claras e detalhadas, quando for o caso; sofrendo penalidades se a vencedora entregar objeto diferente do
especificado na proposta de preços;
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e será
contado a partir da data do protocolo/entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador,
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O
prazo de validade das propostas ficará suspenso no caso de recurso administrativo ou judicial interposto
na presente licitação, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias.
d) Razão social da empresa Proponente, endereço completo, número do telefone e do fax e CNPJ/MF;
e) Prazo de realização do serviço. Os serviços serão realizados conforme requisição/solicitação das
Secretarias, e deverão ser prestados todos os dias pela CONTRATADA.
6.2. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do
Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de reunir os
documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com
licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta totalmente
condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo vencedor da
licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento do objeto licitado de
acordo com as especificações propostas.
6.3 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas
de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
Visto da pregoeira
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6.4. DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1. Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital,
sempre se observando o princípio da competitividade.
6.4.1.1. Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente
ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
6.4.1.2. Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólicos, preços irrisórios ou com
cotação equivalente a zero.
6.4.1.3. Que não constar expressamente Indicação de marca/ nome da empresa que irá fornecer o
objeto licitado, conforme item 6.1 letra “b” deste edital.
6.4.1.4. Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste edital
de licitação.
7 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1 No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, a Pregoeira ou equipe de apoio, os documentos e as
propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na
forma dos subitens abaixo:
7.1.1. ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022
DATA DE ABERTURA: ....../......./........
HORÁRIO: :11:00h
7.1.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
NOME COMPLETO DO LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022 DATA DE ABERTURA: ......./...../.....
HORÁRIO: 11:00h
8. DAS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PARA CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO
8.1. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (documentação
que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
8.1.1 – No ato de abertura da licitação, o representante de cada licitante, deverá entregar a Pregoeira ou
Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
a) Declaração de Cumprimento e Requisito de Habilitação (conforme modelo Anexo IV);
Visto da pregoeira
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b) Procuração pública ou particular comprovando os poderes para formular lances verbais de preços,
conforme item 5.3, ou carta de credenciamento (conforme Anexo III);
c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as licitantes
que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
I – Certidão Simplificada da Junta Comercial, comprovando se é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
d) Cópia autenticada de documento de identificação com foto (cédula de identidade ou CNH – Carteira
Nacional de Habilitação) do credenciado pela empresa.
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual,
devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documento de eleição dos seus administradores;
8.1.2 A não entrega dos documentos exigidos no item 8.1.1 letra “a”, “b”, “d” e “e”, com exceção da letra
“c” que é opcional, implicará em não recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes contendo
Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.
8.1.3 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno
Porte (conforme Anexo VII), implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime
diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar147/2014.
8.2 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):
A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, obrigatoriamente,
todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
8.2.1. Da Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da
União e Receita Federal);
c) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Tributos Municipais,
emitida pela prefeitura da sede do licitante;
e) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários – (INSS – Instituto Nacional da
Seguridade Social);
f) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a
situação regular;
g) Certidão trabalhista, emitida com base no art. 642-A da Constituição das Leis do Trabalho
(acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e na Resolução nº 1470 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
8.2.2. Da Qualificação Econômica Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Não
constando o prazo de validade, a Pregoeira aceitará apenas a certidão expedida até 30 (trinta) dias antes
da abertura das propostas.

Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 013/2022 – FL. 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
120 - Ano - Nº 1878

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 032/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta;
c) Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, sob o regime tributário do Simples Nacional deverá
apresentar cópia autenticada do Balanço remetido ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e à
Junta Comercial, além da cópia do comprovante de entrega ou remessa a estes órgãos.

8.2.3. Da Qualificação Técnica
a) Alvará de localização e funcionamento, ou documento equivalente – emitido pelo Poder Executivo
Municipal.
b) Declaração de Responsabilidades, assinada pelo representante legal da empresa conforme modelo do
Anexo;
c) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público (que
deverá ser em papel timbrado) ou privado (que deverá conter o carimbo do CNPJ da empresa fornecedora
do atestado), para as quais a proponente tenha prestado serviços de acordo com o objeto da licitação,
comprovando a boa qualidade dos serviços prestados. (Atestado de Capacidade Técnica conforme modelo
do Anexo)
d) Declaração de atendimento aos requisitos do edital e de disponibilidade de instalações, equipamentos e
pessoal técnico para execução do objeto da licitação, conforme modelo do Anexo.
e) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do Anexo;
8.2.4. – Declaração de não impedimento legal, conforme o modelo do Anexo, assinada pelo representante
legal da licitante;
8.2.5. Dos Documentos Facultativos
8.2.5.1. Termo de Renúncia
8.2.5.1.1. A Licitante interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão de
Licitação, quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo.
8.2.5.2. O documento especificado acima (itens 8.2.5.1), ainda que apresentado de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido no edital, não serão motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.3. Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:
8.3.1 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser
autenticada pela Pregoeira /Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito
qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile).
Visto da pregoeira
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a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo
de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data
estabelecida para o recebimento das propostas.
8.3.2 – A Pregoeira poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de
seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.
8.3.4 - As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, fatos
supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores;
8.3.5 – As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas autenticidades
confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo “site” de emissão.
8.3.6 – A Pregoeira inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que desabone sua idoneidade,
que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro que contrarie as disposições
contidas neste Edital.
8.3.7 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório ou por
membros da comissão de licitação e ou Pregoeiro.
8.3.8 – Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser
apresentados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes, evitando
assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos membros da
comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba, poderá ser efetuada, em horário de
expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Jussiape-BA, situada na Praça
09 de Julho, N° 167, Bairro Centro - Jussiape - Ba, no horário das 08:00 às 12:00h., sem custo algum para
a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos originais para que sejam
realizadas as conferencias necessárias.
8.3.9 - O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
8.3.10 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes,
devidamente credenciadas, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os
documentos para credenciamento exigidos no item 8 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se,
contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das
licitantes.

Visto da pregoeira
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9.2 Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, a Pregoeira comunicará aos presentes
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
9.3 Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá, se ainda não
o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.
9.4 Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos
representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas.
9.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
10 - DO JULGAMENTO:
10.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e Habilitação) e
obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço do objeto deste Edital.
10.1.1 A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as
licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas
para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada,
quanto ao valor.
10.1.2 Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. Quando
convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente
da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa
de lances para aquele item.
10.1.1 A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no
envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.2 Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
10.2.2 A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço
para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
10.2.3 A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
10.2.4 A Pregoeira classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.
10.2.4.1 O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais,
conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por 1,10 (um
vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
Visto da pregoeira
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10.2.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos
representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance
verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.
10.2.7 A Pregoeira poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item a ser
adquirido.
10.2.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às
ofertas, exclusivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
10.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado pela
Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais para
aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva.
10.2.10 Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito.
10.2.12 Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda integralmente ao Edital.
10.2.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão.
10.2.14 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira negociar,
visando obter preço melhor.
10.2.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente ás sanções
administrativas constantes do item 12 e 13, deste Edital.
10.2.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão;
10.2.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta.
10.3 Do tratamento diferenciado e favorecido às micro empresas e empresas de pequeno porte
segundo a lei complementar federal 123/06, alterada pela Lei Complementar147/2014.
10.3.1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa de
pequeno porte nos termos da Lei 123/06, será observado o seguinte:
Visto da pregoeira
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a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela microempresa e
empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor
classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar
novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por parte da Pregoeira,
sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea
anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.4 Etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação.
10.4.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável a proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos
de Habilitação” desta licitante.
10.4.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, será inabilitado.
10.4.3 – As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.4.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou empresa
de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de
regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.
10.4.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.6 Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da inexistência
de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na
hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos
atos procedimentais.
10.4.7 Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta
subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, conforme prevê a
Visto da pregoeira
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Lei 10.520, artigo 4°, inciso XVII, nas situações previstas anteriormente, a Pregoeira poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.2.8 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;
10.4.9 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas,
as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final,
pela Pregoeira, sua equipe de apoio e licitantes presentes.
10.4.10 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras
permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela
licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes
interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
10.4.11 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição,
será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com
posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Jussiape - BA,
para homologação do certame e decisão quanto à contratação.
11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA
11.1 Das sanções por descumprimento da proposta – fase pré-contratual
11.1.1 A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, poderão ser
aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
11.1.1.1 Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de proposta
protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes;
11.1.1.2 Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação
que for estipulada em razão da natureza da falta;
11.1.1.3 A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
11.1.1.4 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de apresentar os
documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital;
11.2 Das sanções por inadimplência do contrato – fase contratual
11.2.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se tornar
inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções
cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
11.2.2. A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber:
Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 013/2022 – FL. 15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
126 - Ano - Nº 1878

Jussiape
(67$'2'$%$+,$
3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 032/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 2 (dois) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado da Bahia
a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
11.2.3. A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas cabíveis, a saber:
a) Ocorrendo atraso ou não na entrega do objeto, injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem
de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da
Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
12. DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO
12.1 Do reajuste ou correção monetária: procedimento que visa à estabilidade das condições da
proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de produção ou, ainda, dos
insumos utilizados, com periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado pelo Decreto nº 1.054, de
07.02.94 (art. 2º) e as Leis nº 9.069/95 (arts. 27 e 28), 10.192/01 (art. 2º) e 8.666/93 (art. 40, inciso XI); O
valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será reajustado (a
maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do Art. 65 da lei 8.666/93, em
que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
12.2 O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da parte interessada, devidamente justificado,
se concretizando através de acordo entre as partes.
12.3 DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO OU REVISÃO CONTRATUAL:
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a retribuição da
Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula contratual,
relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis,
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1º;
58,I, §§ 1º e 2º, e 65,II, ´d´, e §6º).
12.4 Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do Edital, onde
as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como, de demonstração analítica
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de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de
Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado.
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital, será realizado no prazo de
no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela Contratada, acompanhada
das certidões de regularidade fiscal.
13.2 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria adjudicatária, obrigatoriamente com o numero de
inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta de preço, bem como da
Autorização de Fornecimento, não se admitindo nota fiscal/fatura emitida com outros CNPJ’s;
13.3 Caso a ADJUCATÁRIA não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento Sistema de Imposto
e Contribuições – SIMPLES, serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas, conforme Instrução Normativa SRF n° 306 de 12/03/2003.
13.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas eletronicamente nos casos que couber a exigência da Lei.
13.5 Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Código orçamentário:
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Projeto/Atividade: 2.006 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Código orçamentário: 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL.
2.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código orçamentário:
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.030 – GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.
2.072 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código orçamentário:
07– SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.069 - AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código orçamentário:
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS
Projeto/Atividade: 2.042 - GERENCIAMENTO DAS ACOES ADMINSITRATIVAS DA
SECRET DE OBRAS
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13.5.1 - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no
primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
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13.5.2 - Caso se verifique erro na fatura, esta será devolvida para correção e o pagamento só será
realizado após ser tomada as devidas providências por parte da Contratada, emitente da fatura.
13.5.3 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão
ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

14 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
14.1. O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório, conforme os termos do Decreto Federal 3.555/2000, art. 12.
14.2. A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei nº
8.666/93, o qual será recebido pela Pregoeira e sua equipe de apoio e processado nos termos ali
estabelecidos.
14.3 Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das suas
razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias corridos para a
apresentação dos memoriais e razões do recurso.
14.4 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, a Pregoeira concederá àqueles que
manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões,
ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.
14.5 A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de recurso. Não
será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do pregão.
14.6 Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivos.
14.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15 – VIGÊNCIA
A vigência do presente processo é a partir da data de sua assinatura do contrato até 31/12/20...., podendo
ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante celebração de Termo Aditivo, de comum acordo
entre as partes e justificativa devidamente aprovada pelo Departamento solicitante, nos termos previsto no
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo Departamento de
Licitações e Compras dessa Municipalidade situado à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro, JussiapeBa.
16.2 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de
Licitação e proponentes presentes.
16.3 – Os casos omissos ao presente edital, serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são complementares entre si.
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16.4 A Pregoeira se reserva no direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que
caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização.
17 – DO CONTRATO
17.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato celebrado
entre o Município de Jussiape, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante vencedora que
será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das
previstas neste Edital e seus Anexos.
17.2 A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada
por intermédio de instrumento contratual.
17.2.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3 O órgão convocará a licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar o contrato, se
for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
17.3.1 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
17.3.2 A LICINTANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO
OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
A licitante deverá fornecer a relação de pessoal, para realização dos serviços, demonstrando o vínculo de
trabalho com a empresa, mediante a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS).
17.3.3. DA SUBCONTRATAÇÃO:
17.3.3. Fica proibida a subcontratação total ou ilícita dos serviços objeto deste certame, conforme
legislação aplicável (art. 72 da Lei Federal nº 8.666/1993).
18 - ANEXOS DO EDITAL
18.1 Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo.
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES /FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO V – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VII - MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP
ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
ANEXO IX- MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ANEXO X- TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, 12 de abril de 2022.

ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA
PREGOEIRA
DECRETO N.º 02/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022
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ANEXO I
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°

013/2022

MODELO DE PROPOSTA DA LICITAÇÃO
(em papel timbrado da Empresa)
PLANILHA ORÇAMENTARIA/MODELO PROPOSTAS DE PREÇOS

OBJETO: contratação de diversos serviços de pedreiro e servente para atender às necessidades do
município.
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:

CNPJ(MF) Nº
MUNICÍPIO:

ESTADO:

LOTE 01 – SERVIÇOS DE PINTOR

ITEM

Descrição serviços

Quant.

Unid.

1

Serviço de Pintor – Reparos de pintura e retoques
em paredes e barrados, grades, vitroux, portões,
brinquedos de parque, marcação em quadras,
pinturas artísticas (desenho) no chão, entre
outros serviços
Serviço de Ajudante de Pintor – Auxiliar na
execução dos serviços de reparos e manutenções
que são de competência do pintor

800

DIÁRIAS

800

DIÁRIAS

2

Valor Unit
R$

Valor Total R$

TOTAL R$

Valor Global da Proposta R$ .......(Valor global da proposta por extenso)
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o
destino e quaisquer ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação e proponhome a entregar os serviços, obedecendo ao edital de licitação.
___________, ______ de _______________ de 2022.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente)
Carimbo do CNPJ
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ANEXO II
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
MINUTA DO CONTRATO, QUE ENTRE SE CELEBRAM, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSIAPE E A EMPRESA: _________________________.
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público Interno,
inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro
– Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo o Senhor Prefeito Éder
Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro
lado a Empresa CONTRATADA: ________________________, pessoa jurídica de direito privado ,
registrada no CNPJ Sob o Nº ___________________ / ______, com sede na
____________________________, representada neste ato pelo Srº ___________________________,
portador do RG Sob o Nº _____ e no CPF Sob o Nº ____________, doravante denominada de
CONTRATADA, tendo em vista a contratação, o disposto na Lei Federal Nº 8.666 / 93 e demais
disposições, e a HOMOLOGAÇÃO, datada de ____ / __________ de ________, do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/2022, tem justo e acordado o seguinte:
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a contratação de diversos serviços de pedreiro em geral, com
servente, para atender às necessidades do município de Jussiape-BA, constante da proposta de preços
apresentada na licitação ......../....... e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado
na imprensa oficial.
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:
Unidade Gestora: XXXXXXXXXXXX
Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXX
Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXX
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXX
III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ................. (preço por extenso)
§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ou crédito em conta corrente, em
até 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a entrega
definitiva do objeto contratado.
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§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato é até .........../ .........., podendo ser prorrogado, desde que
observadas as disposições do art.57, II, da Lei 8.666/93.
V - CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Cada parcela do objeto contratado será recebida, provisoriamente, para efeito de verificação da
conformidade do material e/ou equipamento com a especificação (Anexo I) fornecida pelo
CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis.
§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93.
§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo
com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto não entregue;
d) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§ 1º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3º - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO
Este contrato obedece às cláusulas do Edital de Pregão Presencial nº. xxxxxxx, conforme Lei Federal nº.
8.666/93.
IX - CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, nos
termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666/93.
§ 3º. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
§ 4º. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem
que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do
CONTRATANTE.
§ 5º. Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 6º.
O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
X - CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Livramento de Nossa Senhora - Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual forma e
teor na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Município de............., ......de .........................de ..........
_____________________________________________
CONTRATANTE
____________________________________________
CONTRATADO
Testemunhas:
1º _________________________________
2º__________________________________
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A

(nome

da

empresa)....................................

CNPJ,

nº.

........................,

com

sede

à

......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento

de

mandato,

nomeia

e

constitui,

seu(s)

Procurador(es)

o

Senhor(a)

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua ..................................................., nº ........
como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão..............................
praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº.
..., conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances,
negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando
tudo como bom, firme e valioso.

Município de ......................., ......... de ................................ de ...........

___________________________________________________________
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
(N
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso VII do Art. 4º da
Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções
factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.

..........................._____de __________________ de 20___.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________,
com

sede

à

_______________________________,

representada

pelo

Sr.

____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF nº
___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________________
(N
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO VI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A FIRMA / EMPRESA: ______________________________, Sediada na Rua
__________________, Nº ___, Bairro ______, Cidade de _______________________, Estado ______,
Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ MF) Sob o Nº __________________, por seu
representante Legal o Srº ________________________, (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.).
DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para LICITAR ou
CONTRATAR com a ADMINISTRAÇÃO, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Cidade de ____________, Em _____ de ________ de 2021.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP).
Em razão do disposto no Edital supramencionado, declaramos sob as penas da lei, notadamente, do
quanto dispõe a Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações, bem como, das
condições e regras para o cumprimento das obrigações que compõem o objeto deste certame, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado que estabelece a Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações
posteirores, declaramos que:
( ) não possuímos a condição de Microempresa (ME), nem a de Empresa de Pequeno Porte (EPP).
(
) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de
Microempresa (ME) e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de Empresa de
Pequeno Porte (EPP) 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 2 (dois) dias úteis , cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Educação 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.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
0BS: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO VIII
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada (endereço
completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. ___________________,
CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento do Art. 4º, Inciso VII da Lei
10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº
10.520/2002 que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

Obs.: Usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ
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ANEXO IX
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ________, inscrita no CNPJ sob nº __________, situada ______________________
(endereço completo), atesta para os devidos fins que a empresa ________(empresa requerente), inscrita
no CNPJ sob nº________ , situada____________ (endereço completo), forneceu os materiais ou prestou
os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.
Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado(a)s satisfatoriamente, não
existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade
com as obrigações assumidas.

___________________________
Local/Data/Assinatura

OBS.: O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou Privada,
datado e assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da referida empresa atestadora. O
atestado deve ser autenticado em cartório, ou ser apresentado original acompanhado da cópia, cuja
autenticidade será conferida por servidor competente.
Nesse atestado deve-se comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes,
compatíveis e de acordo com o objeto social da empresa.
Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física.

Visto da pregoeira

Pregão Presencial nº 013/2022 – FL. 30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
141 - Ano - Nº 1878

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$

Nº: 032/2022
Folha Nº __________.

3
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD

_______________________
Funcionário (a).

&13-)RQH)D[  

ANEXO X
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM
FORNECIMENTO DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA USO EM OBRAS E REPAROS A
SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE-BA, conforme segue abaixo:
1.1 – Itens com valores máximos previstos:
ITEM

01

Valor hora
R$
(DIÁRIA 8
HORAS)
25,13

02

17,26

Descrição serviços

Quant.

Unid.

Valor Unit
R$(DIÁRIA
8 HORAS)

Valor Total R$

Serviço de Pintor – Pinturas em
paredes, reparos de pintura e
retoques em paredes e barrados,
grades, vitroux, portões,
brinquedos de parque, marcação
em quadras, pinturas artísticas
(desenho) no chão, entre outros
serviços afins.
Serviço de Ajudante de Pintor –
Auxiliar na execução dos serviços
de pinturas, reparos e manutenções
que são de competência do pintor.

800

DIÁRIAS

201,04

160.832,00

800

DIÁRIAS

138,08

110.464,00

TOTAL R$

271.296,00

1.2 - A quantidade está estimada para até 12 meses e será fornecida de acordo com as necessidades
das Secretarias do Município,
sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos
efetivamente fornecidos.
1.3 - Após Autorização de Fornecimento, a empresa vencedora deverá
efetuar o serviço
no local indicado pelo setor responsável de cada secretaria, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após o pedido, sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da Licitante
Vencedora. Caso a entrega não for realizada no prazo referido, a CONTRATADA estará sujeita às
sanções previstas neste Edital e em Lei.
1.4 - Os serviços serão de forma parcelada e deverão ser executados no endereço informado
pelo
setor responsável, sendo de total responsabilidade
da Licitante Vencedora os custos diretos e
indiretos necessários à perfeita execução dos serviços de
mão
de obra, despesas
com
administração, equipamentos de segurança, de sinalização, tributos e outros.
1.5 - Respeitar rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, de âmbito federal, estadual
e municipal, vigente no período da execução por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela
licitante na execução das obras
1.6 - Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal
que
a licitante utilizar, direta ou indiretamente,
na execução
dos serviços, prestando assistência
Visto da pregoeira
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médica e hospitalar, bem como a de primeiros socorros a seus empregados em casos de acidente de
trabalho.
1.7 - Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos de
proteção individual (EPIs) necessários à segurança dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas
relativas á Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor.
1.8 - O pagamento será feito mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo servidor
competente.
1.9 - Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, não importando a natureza que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação,
que correrão também por nossa conta e risco.
1.10 - Prazo de validade da presente proposta da data estipulada para sua apresentação, não
inferior a 60 (sessenta) dias.
• A PROPOSTA DEVERÁ CONTER AINDA:
• NOME DA EMPRESA:
• CNPJ:
• REPRESENTANTE:
• CPF:
• ENDEREÇO e TELEFONE:
• LOCAL E DATA
• NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
2. DOS SERVIÇOS.
2.1 – PEDREIRO
DESCRIÇÃO:
Sumária: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por
desenhos, esquemas e especificações, e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para
construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares.
Detalhada: • Executar demolições de alvenarias e peças estruturais, bem como retirar o entulho
proveniente dessa demolição, abrir e re-aterrar valas, cortar alvenaria e piso, limpar a obra. • Efetuar a
remoção do entulho da obra. • Dosar e executar a mistura de cimento, areia, pedra e água, para obter
argamassas. • Controlar o nível e o prumo das
obras
em geral. • Zelar pela segurança
individual e coletiva, utilizandoequipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos
serviços. • Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho. •
Executar pequenas alvenarias/revestimentos, contra-pisos, passeios e fixa batentes de madeira com
argamassa (após a instalação do batente no local pelo carpinteiro). • Zelar pela guarda,
conservação,
manutenção
e limpeza dos equipamentos,
instrumentos
e materiais
utilizados, bem
como do local de trabalho. • Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a
critério de seu superior.
2.2 - SERVENTE
DESCRIÇÃO:
Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e
reforma de construção civil. DETALHADA: · Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais,
servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a
utilização ou remoção daqueles materiais.· Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes,
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extraindo terras, rebocos, massas,
permitindo a execução
de fundações, o assentamento de
canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares.· Misturar
cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos,
obtendo concreto ou argamassa.·
Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos
ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções.· Auxiliar o oficial
ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas
tarefas.· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.· Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
1.

PREÂMBULO:

1.1.
A Prefeitura Municipal de Jussiape– ESTADO DA BAHIA torna público que, o
Presidente da Comissão de Licitações receberá a documentação e propostas para a realização das obras
descritas no item 2 – OBJETO, deste Edital e seus anexos, e que foram devidamente registrados no
Protocolo do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE.
1.2.

A obra objeto do presente edital será executada pela Secretaria de Obras.

1.3.
Esta licitação será do tipo Menor Preço pelo Total Global, regime de execução indireta,
empreitada por preço global e regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.
1.4.
Aplica-se à presente Licitação e ao contrato que dela defluirá, as disposições constantes
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e à Lei Estadual nº 9.433/05.
1.5.
A documentação completa do Edital, e seus anexos, poderá ser examinada e retirada, no
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape, situada à Praça 09 de Julho, N° 167,
Bairro Centro– Jussiape – BA.
1.6.
Os licitantes, desde que regularmente estabelecidos no país, e que satisfaçam as
condições do presente edital, deverão apresentar na sala da Comissão Permanente de Licitação, os
seguintes documentos:
a)
ENVELOPE 1 – Documentos de Habilitação; em uma via, no original ou em cópia
autenticada, conforme instruções contidas no item 07 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deste
Edital;
b)
ENVELOPE 2 – Proposta de Preços; em uma via, no original ou em cópia autenticada,
conforme instruções contidas no item 08 – PROPOSTA DE PREÇOS, deste Edital;
1.7.
A documentação relacionada no item anterior deverá ser entregue no local, até o dia e
horário, citados à seguir:
1.7.1.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape, situada à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro
Centro– Jussiape – BA.
1.7.2.

DATA: 28/04/2022.

1.7.3.

HORÁRIO: 10:00 horas

1.8.
abaixo:

A Sessão de Abertura dos envelopes acontecerá no dia, horário e local especificados

1.8.1.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Jussiape, situada à Praça 09 de Julho,
N° 167, Bairro Centro– Jussiape – BA

2.

OBJETO:

2.1.
Constitui-se como objeto do presente edital, a execução dos serviços de mão de obra, de
engenharia, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de reforma e ampliação da
casa de farinha, Na comunidade de Povoado São José, no município de Jussiape, CONVÊNIO Nº
155/2022- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR/JUSSIAPE, de acordo com o
projeto básico, constante no processo, e toda a documentação apresentada e relacionada em anexo que
Visto da presidente CPL
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integram este Edital, independente de transcrição.

2.2.

PRAZO DE ENTREGA:

2.2.1.
O prazo para a execução total da obra é de 06 (seis) meses, contados a partir do dia
seguinte da emissão da Ordem de Serviços.
2.3.

VALOR MÁXIMO DO OBJETO:

2.4.1.
O valor global máximo aceito pelo Município de Jussiape para a execução da obra objeto,
será de R$ 483.215,38 (Quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e quinze reais e trinta e oito
centavos).
2.5.
Se encontrada, eventualmente, divergências entre projeto e orçamento básico, para fins
de execução da obra, prevalecerá o disposto no projeto.

3.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1.
Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país.
3.2.
Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, recuperação judicial, empresas estrangeiras que não funcionam no país,
nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar, ou que contenham contratos
suspensos com a Administração Pública, em quaisquer das esferas da Federação.
3.2.1.
A não observância das vedações do item 3.2 é de inteira responsabilidade da licitante
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3.2.2.

Não poderão participar pessoas físicas.

3.3.
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, ou da execução dos serviços
a eles necessários:
3.3.1.

O autor do projeto, básico ou executivo.

3.3.2.
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;
3.3.3.

Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

3.3.3.1.
Licitações.

A restrição do item 3.3.3. se estende aos membros da Comissão Permanente de

3.3.4.
Os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio,
subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções;
3.3.5.

Empresa que detenha débitos com a Fazenda Pública Municipal.

3.3.6.
grau;

O Prefeito, seu cônjuge e aos demais parentes consanguineos ou afins até o terceiro

3.4.
Não será permitida a apresentação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
3.5.

Não será permitida a apresentação de mais de uma proposta por empresa licitante.
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Não será admitida a participação de empresas em consórcio.

3.7.
A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório, salvo se houver impugnação ao edital em trânsito na abertura do
certame.
3.8.
Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 3.3., a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, aplicando-se, também, aos
membros da comissão de licitação.
3.9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
3.9.1. A participação nesta licitação implica na aceitação, integral e irretratável pelos licitantes, dos
termos, cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão a integrar o contrato como se
transcrito, com lastro na legislação ao preâmbulo contida bem como na observância dos regulamentos
administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de
seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.
3.9.2 Este Edital poderá ser adquirido na sede desta Prefeitura Municipal das 8:00 as 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
3.9.3 Somente poderão participar da presente licitação as empresas legalmente constituídas e
estabelecidas, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam,
integralmente, a todas as condições deste Edital.
3.9.4 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.
3.9.5 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 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE ou que estejam
movendo ações judiciais contra a Prefeitura Municipal de Jussiape.
3.9.7.4 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,
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se
os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
3.9.8 Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.
3.9.9 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de 01
(uma) empresa.
3.9.10 Para quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação, os licitantes deverão dirigir-se à
sede da Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba, localizada na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro–
Jussiape – BA, das 8:00 às 12:00 horas, no setor de licitação.
3.9.11 Os licitantes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à verificação e comparação
minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, observando que:
3.9.11.1 A planilha orçamentária fornecida não poderá ter os seus quantitativos alterados sem prévia
autorização da Prefeitura Municipal de Jussiape;
3.9.11.2 Todas as dúvidas somente deverão comunicadas por escrito, diretamente à Comissão
Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE, no endereço constante do preâmbulo
deste Edital;
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3.9.11.3 A Comissão Permanente de Licitação responderá as dúvidas suscitadas, por escrito, no que diz
respeito ao presente edital.
3.9.11.4 A não apresentação de dúvidas, até 5(cinco) dias úteis antes da reunião de abertura da
Licitação, os erros e/ou omissões porventura observados não sendo aceitas em nenhuma hipótese,
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas . Inclusive
quanto aos quantitativos, projetos, etc.
3.9.11.5 A não comunicação no prazo acima estabelecido; implicará na tácita aceitação dos elementos
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação posterior com base em
imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.
3.9.12 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela aquisição dos elementos necessários à
organização e apresentação das propostas.
4.

ENTREGA DOS ENVELOPES:

4.1.
Os envelopes deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e indicar em sua
parte externa e frontal, preferencialmente com timbre da empresa e com os seguintes dizeres:
4.1.1.

No envelope de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
PRAÇA 09 DE JULHO, N° 167, BAIRRO CENTRO– JUSSIAPE – BA
SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
EMPRESA PROPONENTE:(DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA)
C.N.P.J.: ...................................
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ....................................

4.1.2. No envelope de PROPOSTA DE PREÇOS:
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
PRAÇA 09 DE JULHO, N° 167, BAIRRO CENTRO– JUSSIAPE – BA
SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
EMPRESA PROPONENTE:(DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA)
C.N.P.J.: ...................................
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ....................................

4.2.
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, não se responsabilizará por envelopes de
“Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” que não forem entregues no Setor de Licitações no
local, e até a data e horário definidos nos itens 1.7.1., 1.7.2. e 1.7.3.
4.4.
Os envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, serão
recebidos e protocolados no Setor de Licitações.
4.4.1.
Após o recebimento dos envelopes, não serão permitidas alterações em quaisquer dos
envelopes ou seus conteúdo, sob pena de impedimento de participação no certame.
Visto da presidente CPL
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FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DAS PROPOSTAS:

5.1.
Todas as informações básicas para elaboração da proposta encontram-se inseridas neste
Edital e seus anexos, sendo, todavia, permitida a visita técnica, a fim de que o licitante conheça as
particularidades da obra objeto do edital.
5.1.1 AGENDAMENTO com a presidente da comissão de licitação responsável.
5.2.
Na visitação técnica os licitantes, acompanhados de representantes das licitantes,
visitarão o local da obra objeto do edital.
5.3.
A visita ao local da obra, será feita até o dia 09 de março de 2022, com saída da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE, situada na Praça 09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia.
5.4.
Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da
Licitante.
5.5.
Para o ato de credenciamento para a Visita Técnica serão indispensáveis os seguintes
documentos:
5.5.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do
original)
5.5.2 Cartão de CNPJ;
5.5.3 Documento pessoal (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original)
5.5.4. – O credenciamento de mandatários para a visita técnica deverá ser realizada pelo responsável
técnico da empresa licitante (ENGENHEIRO(A) CIVIL), que deverá comparecer no dia e hora marcado,
devendo comprovar o vínculo através de certidão de registro e quitação da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA–BA), onde identifica o profissional, para que o
mesmo possa emitir o Atestado de Visita.
5.6.
A visita técnica deverá ser efetuada em companhia de servidor designado pela Secretaria
Municipal de Obras, para avaliar e tomar conhecimento das condições de trabalho, para emissão do
atestado de visita técnica.
5.7.
Qualquer questionamento feito durante a visita técnica será reduzido a termo pelo próprio
licitante e respondido no momento ou posteriormente pelo Setor de Licitações, também reduzido a
termo, sendo estas perguntas e respostas enviadas a todos os licitantes que adquiriram o Edital,
passando a integrá-lo.
6.

CREDENCIAMENTO:

6.1.
No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa
devidamente credenciada, que terá poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame,
inclusive responder diligências formuladas pela Comissão de Licitações.
6.2.
Não serão admitidos mais de um representante por empresa nem um único representante
para mais de uma empresa.
6.3.
A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, no
seu prazo de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhado de cédula de identidade ou outro
documento de identificação de fé pública do representante:
6.3.1.

Instrumento de mandato público;

6.3.2.
Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou proprietário da
empresa proponente, com firma reconhecida em cartório.
6.3.3.
Documento de constituição da empresa em vigor, quando se tratar de sócio,
administrador ou diretor.
Visto da presidente CPL
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6.3.3.1.
Quando solicitado, se achar necessário e assim o desejar, o servidor credenciado da
PREFEITURA/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá proceder à autenticação dos documentos.
Este procedimento dar-se-á das segundas-feiras às sextas-feiras, no horário das 8:00 às 12:00 hs, até o
terceiro dia útil anterior a data da licitação. Somente serão autenticadas pela Comissão, cópias que
possam ser conferidas com o documento original.
6.4.

MICRO EMPRESAS – ME, OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP:

6.4.1.
Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os
representantes de Microempresas – ME, e Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão credenciar-se e
apresentar os seguintes documentos:
6.4.1.1.
Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº
103/2007.
6.4.1.2.
Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, conforme modelo ANEXO.

7.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01:

7.1.

QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.1.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual ou;

7.1.2.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores atuais ou;
7.1.3.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
constituição da diretoria em exercício.
7.1.4.
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.
7.2.

QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.2.1.

Da Proponente:

7.2.1.1.
Certificado de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA, comprovado através da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica, emitida pelo
respectivo Conselho.
7.2.1.2. Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através de atestado de execução de obras fornecido por pessoa jurídica de direito privado ou
público.
7.2.1.3. O atestado deverá ser apresentado em nome da empresa ou do responsável técnico de nível
superior pertencente ao seu quadro.
Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:
1)
Empregado
2)
Sócio
7.2.2.

Do(s) Profissional(is):
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7.2.2.1.
Certidão de Pessoa Física, emitida
Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços.

pelo

CREA

ou

CAU,

do(s)

Profissional(is)

7.2.2.2.
As empresas proponentes deverão comprovar que, na data prevista para a entrega da
proposta, possuem profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor
de atestado de responsabilidade técnica pela execução e/ou fiscalização pertinente e compatível com o
objeto da licitação.
7.2.2.3.
A comprovação de responsabilidade técnica exigida no item 7.2.2.2, deverá ser feita
mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no CREA, e com anotação em certidão de acervo técnico do CREA ou CAU, a qual
também deverá ser apresentada.
7.2.2.4.
Nos atestados e nas Certidões de Acervo Técnico apresentados, deverão constar,
obrigatoriamente, os nomes dos profissionais indicados, as quantidades mensais e/ou totais executadas,
o prazo de execução dos serviços e o local onde os serviços foram realizados.
7.2.2.5.
Os profissionais indicados como responsáveis técnicos pela realização dos serviços
deverão figurar como responsáveis técnicos da Proponente, podendo vir a serem substituídos em caso de
fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que sejam previamente
autorizados pela Administração Municipal.
7.2.2.6.
Os profissionais indicados como responsáveis técnicos pela realização dos serviços
deverão comprovar seu vínculo com a Proponente, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.2.2.6.1.
Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social vigentes ou documento da última
eleição de seus administradores devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório Pessoas
Jurídicas, no caso de sócio ou diretor;
7.2.2.6.2.

Cópia da ART de cargo e função, devidamente visada pelo CREA;

7.2.2.6.3.
Cópia do Contrato de Trabalho ou de Prestação dos Serviços, do engenheiro responsável
pela empresa para execução da obra.
7.2.2.7.
A responsabilidade técnica pela execução dos serviços objeto desta licitação, será do(s)
profissional(is) indicados(s) no subitem 7.2.2.2 supra, que deverá(ão) ficar vinculado(s) ao contrato
correspondente, devendo, em caso de apresentação, para atendimento do mesmo dispositivo, de mais
de um profissional, ser indicado, na ocasião da contratação, qual deles exercerá a Coordenação dos
trabalhos.
7.2.2.8.
É vedada a indicação do mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma
empresa proponente.
7.2.3.
Relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras, constando as
seguintes informações: Nome completo, C.P.F., R.G. e ou número da Carteira de Trabalho.
7.2.4.
Relação de equipamentos que a proponente mobilizará para a execução das obras
objeto do presente edital.
7.3.

QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.3.1.
Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, com data não anterior a 30 (trinta) dias antes da data de apresentação dos
documentos e propostas quando a validade não estiver expressa no corpo da certidão.
7.3.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma de lei, com Termo de Abertura e Encerramento e devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede da empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
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7.3.2.1.
No caso das pessoas jurídicas que ainda não tiverem encerrado o primeiro exercício
social, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis poderão ser substituídos pelo balanço de
abertura.
7.3.3.
Cálculo demonstrativo da boa situação financeira da licitante, assinado pelo contador da
empresa através da apuração das demonstrações contábeis do último exercício (item 7.3.2.), através das
seguintes fórmulas:
LG= Índice de Liquidez Geral (indicador da capacidade de solvência a longo prazo)
LG=

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

LC= Índice de Liquidez Corrente (indicador da capacidade de solvência a curto prazo, utilizando
valores disponíveis e conversíveis a curto prazo)
LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.3.4.

Será inabilitada a empresa proponente que não obtiver os seguintes desempenhos:

7.3.4.1.

O índice de Liquidez Corrente deverá ser igual ou maior que 1,00.

7.3.4.2.

O índice de Liquidez Geral deverá ser igual ou maior que 1,00.

7.3.5.
Prova de que possui, na data da apresentação da proposta, capital social no valor mínimo
de 10% do valor estimado na contratação (obra), cuja comprovação deverá ser feita através de certidão
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante.
7.3.6 OUTROS DOCUMENTOS
7.3.6.1.
Indicação do nome, condição legal, no do CPF e da Carteira de Identidade do
representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço, no do telefone e nos do
CNPJ.
7.3.6.2.

Declaração de “Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores” .

7.4.

QUANTO A REGULARIDADE FISCAL:

7.4.1.

Prova da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

7.4.2.
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela
Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
7.4.3.
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de Fazenda do
Estado da sede da empresa licitante;
7.4.4.
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria de Fazenda do
Município da sede da empresa licitante;
7.4.5.

Apresentação do Certificado de Regularidade de Situação junto ao F.G.T.S. (CRF);

7.4.6.

Apresentação da Certidão Negativa de Débitos junto ao I.N.S.S. (CND).

7.4.7.

Certidão Negativa de Débito Trabalhista (lei 12.440/11)
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Declaração de Sujeição aos Termos do Edital, conforme modelo em anexo no edital.

7.6.
Declaração de Cumprimento ao disposto artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e
em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF/88, que dispõe sobre o não emprego de menores, na
forma do Decreto Federal nº 4.358/02, conforme modelo em anexo no edital.
7.7.
Declaração única em Papel Timbrado da Licitante e assinado por um de seus sócios
responsáveis, constando: que aceita as condições estipuladas neste Edital: que executará as obras e/ou
serviços de acordo com as diretrizes técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Jussiape- BA; que
obedecerão as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Jussiape, durante a execução dos trabalhos.
7.8.

OBSERVAÇÕES:

7.8.1.
As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no
máximo, até 90 (noventa) dias antes da data de recebimento das propostas (salvo disposição ao
contrário), incluindo a Certidão emitida pela Junta Comercial, se for o caso, e exceto a Prova de Inscrição
da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
7.8.2.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração
Municipal, desde que apresentado com antecedência de 48:00 (quarenta e oito) horas, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
7.8.3.
Estarão desobrigadas a apresentar o Termo de Abertura e Encerramento com
autenticação na Junta Comercial, bem como a assinatura do Contador Responsável, as licitantes que
apresentarem o Balanço Patrimonial publicado em Diário Oficial, ou emitido através de certificação
eletrônica.
7.8.4.
O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio)
da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda
contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Atestado de
Capacidade Técnica, se for o caso, Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS e à Seguridade Social – INSS.
8.

PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02:

8.1.
As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas em papel timbrado, em
Língua Portuguesa, com páginas rubricadas, sendo a última assinada pelo representante legal da
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
Prefeitura Municipal de Jussiapeou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo e, deverão
constar:
8.1.1.
proponente;

Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone e fax, se houver, da empresa

8.1.1.1.
No caso da empresa licitante não apresentar a proposta em papel timbrado pela mesma,
deverá ser acrescentado, obrigatoriamente, o carimbo do C.N.P.J.
8.1.2.
Planilha de Serviços e Materiais, Preços Unitários e Quantidades, com a cotação proposta
para os Preços Unitários de cada um dos itens apresentados no orçamento constante no edital.
8.1.3.

Preço global da obra e dos serviços, explicitando o percentual do B.D.I. incluso no preço;

8.1.4.
parâmetros:

Apresentar composição de BDI de forma detalhada, em conformidade com os seguintes

Item Componente do BDI

Mínimo

Máximo
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Garantia

0,00

0,42

Risco

0,00

2,05

Despesas Financeiras

0,00

1,20

Administração Central

0,11

8,03

Lucro

3,83

9,96

Tributos

6,03

9,03

20,00

30,00

BDI (Total)
8.1.4.1.

O valor do BDI deverá ser obtido por meio da seguinte fórmula:

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco + garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos; e,
L = taxa de lucro.
8.1.5.

Cronograma físico-financeiro da execução da obra, no prazo previsto no edital.

8.1.6.
Nome, números do C.P.F e R.G., nacionalidade, profissão e endereço do responsável legal
indicado pela assinatura do contrato.
8.1.7.
O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar do
dia da abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços.
8.1.8.
Prazo para pagamento não inferior a 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da
medição mensal.
8.2.
decimais.

Para efeitos de cotação, será permitido, no máximo, a utilização de 02 (duas) casas

8.3.
Os preços cotados deverão ser expressos em moeda corrente nacional, vedada a inclusão
de encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês da apresentação da
PROPOSTA.
8.4.
Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução das obras e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos,
mão-de-obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas,
encargos da Legislação Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e
responsabilidade civil por quaisquer danos causados à terceiros ou dispêndios resultantes de impostos,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a
execução total e completa das obras, bem como lucro, conforme projetos e especificações constantes do
Edital, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Contratante.
8.5
A empresa, na elaboração da proposta de preços, deverá contemplar todos os custos
previstos no projeto, independentemente dos quantitativos previstos no orçamento básico.
8.5.1.

Se encontrada, eventualmente, divergências entre projeto e orçamento básico, para
fins
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de execução da obra, prevalecerá o disposto no projeto.

9.
9.1.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
RECEBIMENTO:

9.1.1.
As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, no dia, hora e local
estabelecidos, conforme disposto no item 1 do presente Edital, observando-se o seguinte procedimento:
9.1.1.1.
Recebimento das credenciais dos representantes de cada licitante, registrando-se seu
comparecimento em termo lavrado mediante assinatura de cada um dos credenciados e pela Comissão.
9.1.1.2.
Nenhuma proposta não protocolada será admitida após a data e horário previstos nos
subitens 1.7.2 e 1.7.3.
9.2.

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

9.2.1.
Os envelopes serão abertos pelo Presidente da Comissão e todas as folhas serão
rubricadas por este e pelos membros da Comissão, ficando a disposição dos licitantes para que os
mesmos assim procedam.
9.2.2.
As proponentes que, independente do motivo, deixarem de apresentar ou apresentarem
em desacordo qualquer um dos documentos exigidos no item 07 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão
de pronto inabilitados, recebendo de volta o envelope nº 02, referente à Proposta de Preços, fazendo-se
constar da ata a ser elaborada, tal ocorrência.
9.2.2.1.
Caso o licitante inabilitado por este processo manifeste intenção de exercer o direito de
petição ou recurso, seu envelope só poderá ser devolvido após o decurso de prazo legal.
9.2.3.
Todos os documentos, depois de rubricados, deverão ser examinados pelos membros da
Comissão e pelos proponentes, sendo registrada em ata, as impugnações, soluções e manifestações de
concordância para o prosseguimento do Processo Licitatório.
9.2.4.
Qualquer impugnação ou interposição de recurso poderá ser manifestada e deverá ser
consignada em ata.
9.2.5.
É de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a formalização de recursos, contados a partir da
reunião que comunicou a todos interessados, o resultado da análise da Documentação de Habilitação,
devidamente lavrada em ata, ou a partir da afixação desse resultado no Mural de Licitações da Prefeitura
Municipal de Jussiape- BA.
9.2.5.1.
Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.2.6.
As decisões dos recursos impetrados, a abertura ou não do envelope nº 02 - PROPOSTA
DE PREÇOS das empresas atingidas pela impugnação serão comunicados a todos os proponentes por
escrito.
9.2.7.
Os licitantes que tiverem suas propostas (documentação de habilitação) impugnadas e
que após o julgamento dos recursos, forem desqualificados, receberão de volta o envelope nº 02.
9.2.8.
deste Edital.

Estarão habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigências contidas no item 07

9.2.9.
Ficarão sob guarda da Comissão o envelope de nº 02 de todos os licitantes habilitados,
mesmo que algum destes tenha sido objeto de recursos.
9.2.10. Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão de Licitação marcará a data, hora e local da
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Tomada de Preços Nº 003/2022 – FL. 11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
155 - Ano - Nº 1878

Jussiape

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 034/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

abertura dos envelopes nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, comunicando a todos os interessados por escrito.
9.2.11. Recursos para anulação ou revogação da licitação não terão efeito suspensivo sobre a mesma.
9.3

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1.
No dia, hora e local definido pela Comissão de Licitação e comunicados aos proponentes
habilitados na fase anterior, em sessão pública, a Comissão de Licitação dará início a abertura dos
envelopes nº 02 - Proposta de Preços.
9.3.2.
O Presidente da Comissão de Licitação abrirá os envelopes e fará a leitura, em voz alta,
dos preços globais ofertados de cada item, os quais deverão constar em ata.
9.3.3.
Todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão, ficando a disposição dos
licitantes para o mesmo procedimento e análise das propostas.
9.3.4.
Serão verificados os documentos exigidos no item 8 deste Edital, sendo desqualificadas as
propostas que, por algum motivo, não atendam a qualquer um dos itens exigidos.
9.3.5.
em ata.

Qualquer impugnação ou interposição de recurso deverá ser manifestada e consignada

9.3.6.
É de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a formalização dos recursos, contados a partir da
reunião que comunicou, a todos os interessados, o resultado da análise da Proposta, devidamente
lavrada em ata.
9.3.7.
Efetuados todos os procedimentos anteriores, o Presidente dará por encerrada a sessão
para que a Comissão possa efetuar a análise técnica, bem como, consultar as fontes necessárias a
comprovação da veracidade das informações apresentadas pelos licitantes.
9.3.8.
Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que não obtenham provimento
aos recursos, após julgados, serão desclassificados.

9.4.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

9.4.1.
A Comissão de Licitação fará conferência da Planilha de Serviços, Preços Unitários e
Quantidades propostas verificando erro de cálculo ou de anotações. Para fins de rejeição, comparação e
classificação das Propostas, o preço proposto passará a ser, para todos os efeitos, àquele encontrado
após estas correções, quer seja este para mais ou para menos.
9.4.1.1.
Para todos os efeitos, será considerado como correto o preço unitário ofertado pela
proponente na Planilha de serviços e quantidades indicadas neste Edital.
9.4.2.

A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que:

9.4.2.1.

Contenham Carta de Propostas de Preços em desacordo com o item 8.

9.4.2.2.
Propostas com valor global superior ao orçado pela administração, ou com preços
simbólicos, irrisórios 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, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
9.4.2.2.1.
Para efeito de cálculo de verificação de preços unitários simbólicos, irrisórios ou
manifestamente inexequíveis, serão adotados os critérios previstos na Lei Federal nº 8.666/93, art. 48, §
1º, alíneas “a” e “b”.
9.4.2.2.2.
Os valores unitários constantes na proposta de preços ofertada pela Licitante não poderá
ser superior à 5% (cinco por cento) do valor constante no orçamento da Administração, sem prejuízo ao
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disposto nos itens 2.4.1. e 9.4.2.2.
9.4.2.3.
Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e
avaliação dos preços dos serviços e materiais ofertados.
9.4.2.4.
As propostas que imporem condições ou contenham opções, com exceção do item
9.4.2.4.1., somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para cada item no
objeto desta licitação.
9.4.2.4.1.
A Licitante poderá optar pela substituição da marca dos equipamentos mencionados no
memorial descritivo e/ou planilha de preços do edital, quando for o caso, desde que a marca escolhida
apresente padrão de desempenho, acabamento, tamanho, durabilidade e uso de materiais iguais aos
mencionados no edital.
9.4.3.
Será declarada vencedora a proposta classificada que apresentar o menor Preço Global,
de acordo com o item 1.3. do presente edital.
9.4.3.1.
Verificada absoluta igualdade de menor preço global entre duas ou mais propostas, a
definição da empresa vencedora dar-se-á por sorteio em ato público ao qual todas as proponentes
classificadas serão convocadas.
9.5
Nas sessões de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Propostas de
Preços será lavrada a ata que, após lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Comissão e
pelos representantes credenciados das proponentes.

10 – PRAZO DE EXECUÇÃO:
10.1. O prazo máximo para a execução das obras/serviços objeto deste Edital é de 03 (três) meses,
podendo iniciar-se a contagem após a data de assinatura da Ordem de Serviço expedida pela
PREFEITURA.
10.2 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei Federal no 8.666/93.
10.3 As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro aprovado, somente podendo haver alterações nos casos previstos no item 10.2 (dez ponto
dois) retro.

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1 Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
11.2 Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
11.2.1 Contratar mão-de-obra local, ou seja, os empregados deverão residir no Município de Jussiape–
BA, com exceção dos empregados da FIRMA, ou seja, os do corpo técnico da empresa.
11.3
Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA.
11.4

Retenção de ISS no local da obra.

11.5
Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
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11.6 Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para a
licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras/serviços.
11.7 Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços e
entregar a PREFEITURA 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 da Contratada, 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-deobra empregada nos serviços contratados.
11.8 Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na periferia do canteiro
da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando
impedi-las.
11.9 Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações
diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, 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 PREFEITURA após a conclusão das obras/serviços.
11.10 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.
11.11 Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias santos e
feriados, inclusive as de iluminação.
11.12 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
11.13 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.
11.14 Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as
suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de
segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
11.15 Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e de
mais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da
ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações da PREFEITURA e a
legislação pertinente.
11.16 Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções necessárias,
sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos
técnicos que integram este Edital, assumindo integral responsabilidade e ônus pela correta execução
de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por
sua vez consultará o(s) autor (res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.
11.17 Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a mesma, através de
laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.
11.18 Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização da PREFEITURA
a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar
sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
11.19
Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a
critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos
serviços.
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11.20 Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em qualquer dia
ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa.
11.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas,
obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às
especificações.
11.22 Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
11.23 Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente
limpo.
11.24 Obter o "Alvará de Construção" e /ou "Habite-se" da obra, quando a legislação local ou a
Fiscalização assim exigir.
11.25 Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados do início da obra, em nome da PREFEITURA DE JUSSIAPE, cujas apólices serão calculadas sobre
o valor global do contrato.
11.26

Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.

12 - PENALIDADES:

12.1 A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, ficando de logo estipuladas:
12.1.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, ou não
complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
12.1.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
etapa não cumprida do cronograma;
12.1.3 Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do cronograma, por
cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo.
12.2 As multas estabelecidas nos sub-ítens 12.1.2 (doze ponto um ponto dois) e 12.1.3 (doze ponto um
ponto três) serão deduzidas dos pagamentos das etapas a que correspondam, ou de outros créditos
relativos ao Contrato.
12.3 Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada poderão
ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em favor da
Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
12.4 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido concedidos pela
PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações, enquanto
não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis.
13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

13.1 O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas mensais correspondentes às
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etapas efetivamente concluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado,
no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela
Fiscalização da PREFEITURA. As faturas serão aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data de sua apresentação.
13.2 O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou qualquer
outra irregularidade nas faturas apresentadas, ou falta de apresentação de documentos citados no item
11.1; somente voltando a fluir após efetuadas as devidas correções.
13.3 O pagamento da primeira parcela está condicionado, obrigatoriamente, ao cumprimento do
estabelecido nos itens 11.1 (onze ponto um) a 11.4 (onze ponto quatro) e 11.7 (onze ponto sete) deste
Edital.
13.4 O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO e
entrega/aceitação da obra.
13.5 Os pagamentos de serviços resultantes de modificações previamente autorizadas por escrito, pela
PREFEITURA, serão processados em separado.
13.6 Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal
emitida em nome da PREFEITURA, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três) vias. Além
disso, a partir da 2a fatura, deverão também ser apresentadas às guias de recolhimento das
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, cujo vencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês
anterior, juntamente com declaração específica da Contratada, conforme estabelecido no item 11.7 (onze
ponto sete) deste Edital.
13.7 Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em aprovação
definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

14.

RECURSOS:

14.1.
Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberão os recursos previstos na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.2.
Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da lavratura da ata e sua comunicação, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.3.
As contra razões poderão ser encaminhadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da comunicação da interposição do recurso.
14.4.
A Comissão de Licitação deverá responder a todos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, podendo ser prorrogado em decorrência de fatos supervenientes.
14.5.
Uma vez proferido o julgamento pela Comissão de Licitação e decorrido in albis o prazo
recursal, ou tendo havido renúncia ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Presidente da Comissão de Licitação, para a
competente deliberação.
10.6.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala do
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape, durante os dias úteis, das 08h às 12h.
14.7.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO:
14.7.1. O recurso deverá conter a descrição do ato que motivou o recurso, a sua fundamentação legal, o
requerimento das correções e a assinatura do responsável pela sua emissão.
14.7.1.1.
O representante que protocolar o referido instrumento de recurso, deverá apresentar a
sua credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas no item 6 do presente edital,
salvo se já apresentada no decorrer do processo.
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14.7.2. O instrumento de recurso deverá ser apresentado em original, no prazo previsto no item 10.2.
deste edital, no protocolo do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape.

15.

IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:

15.1.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de proposta técnica.
15.2.
Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração a
empresa licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
15.2.1. Entende-se por EMPRESA LICITANTE, toda a empresa de personalidade jurídica, pública ou
privada, com a inscrição do objeto social semelhante ao objeto desta licitação.
15.3.
A Administração julgará e responderá às impugnações em até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
15.4.

APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO:

15.4.1. A impugnação ao edital deverá conter a descrição do ato a ser impugnado, a sua fundamentação
legal, o requerimento das correções ou anulação, a parte interessada, e a assinatura do responsável pela
sua emissão.
15.4.1.1.
O representante que protocolar o referido instrumento de impugnação, deverá apresentar
a sua credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas no item 6 do presente edital.
15.4.1.1.
No caso da impugnação ser apresentada por pessoa física, de acordo com o item 11.1. do
presente edital, a mesma deverá apresentar, juntamente com o instrumento de impugnação, documento
pessoal com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação, etc.), número do R.G e número do
C.P.F.

16.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:

16.1
Inexistindo manifestação recursal, o objeto da licitação será adjudicado ao licitante
vencedor pela Comissão de Licitações que conduziu o certame correlato.
16.2.
Adjudicado o item, será efetuada a homologação do resultado pela Autoridade
Competente, ou não, desde que devidamente justificado.
16.3.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação.

17.

REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO:

17.1.
A presente licitação poderá ser revogada, em todo ou em parte, por razões de interesse
da Prefeitura Municipal de Jussiape, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
17.2.
Poderá ser anulada, na sua totalidade, por ilegalidade de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
18.

ASSINATURA DE CONTRATO:
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18.1.
O prazo máximo para assinatura do contrato será de 10 (dez) dias corridos a contar do
dia seguinte da homologação da licitação, ficando vinculado o início dos serviços com a Ordem de
Serviços expedida pela Prefeitura Municipal de Jussiape.
18.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração.
18.1.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar e retirar o instrumento de contrato,
dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o não cumprimento total das obrigações
assumidas, sujeitando-o às penalidades da legislação vigente.
18.2.
No ato de assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar garantia de
execução do contrato, conforme dispõe o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com o
valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor de sua proposta, podendo optar por quaisquer
modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1º da mesma Lei.
18.2.1. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato.
18.2.2. A garantia terá validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
18.2.2.1.
A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
18.2.3. Caso o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
Administração.
18.2.4. A licitante que vier a ser contratada se comprometerá a aumentar a garantia prestada, em
virtude do reajustamento e/ou revisão dos valores providos pela Administração.

19.
19.1.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

19.1.1. As despesas provenientes do presente
orçamentária do exercício de 2018:

edital correrão por conta da seguinte dotação

UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Ação: 09001.2060700801.036 - CONSTRUCAO AMPL. E EQUIPAMENTO DE MERCADOS FEIRAS E
MATADOUROS.
Elemento: 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: Transferências de Convênio

19.2.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

19.2.1. Os pagamentos serão mensais. A Contratante realizará a medição dos serviços efetivamente
realizados no período, atestando a execução dos serviços.
19.2.2. A Contratada deverá apresentar até o 5º (quinto) dia corrido da aprovação da medição, nota
fiscal-fatura correspondente aos valores dos serviços executados à preços unitários do contrato.
19.2.3. Estes pagamentos decorrentes dos serviços realmente executadas serão efetuados no prazo de
19 (quinze) dias corridos, contados da data de apresentação da fatura, desde que compatível com a
medição realizada pela Contratante.
19.2.4. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de seu
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vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de
obrigações tributárias do município de Jussiape, vigente na data de seu pagamento.
19.2.5. Para recebimento dos pagamentos a contratada terá que apresentar junto com a nota fiscal,
cópia da guia de pagamento do FGTS relativa aos funcionários que atuaram na execução do objeto do
contrato.
19.2.6. Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o ISSQN
(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).
19.2.7. Para facilidade de pagamento, solicitamos a indicação do número da conta bancária, nome do
banco e agência na proposta apresentada pela licitante.

20.

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

20.1.
A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do
contrato, em consonância com disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a ser realizado
mediante os seguintes critérios:
20.1.1.Reajuste de Preços:
20.1.1.1.
Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo INCC – Índice Nacional
de Custos da Construção, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de realização do
orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o art. 3º, § 1º da Lei Federal
nº 10.192/01.
20.1.2.Revisão de preços:
20.1.2.1.
A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de
conseqüências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente
Instrumento, sendo que:
20.1.2.1.1.
A CONTRATADA deverá formular à CONTRATANTE requerimento para a revisão do
contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências
incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas;
20.1.2.1.2.
A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à época da elaboração da
proposta ou da última revisão e do momento do pedido de revisão do contrato;
20.1.2.1.3.
Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários
comparativa entre a data da formulação da proposta ou da última revisão, e do momento do pedido de
revisão do contrato, contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de
preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e
20.1.2.1.4.
A CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores,
informará a CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
20.1.3. Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
20.1.4. Os efeitos financeiros da revisão de preços serão devidos a contar da data do evento que
aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de
demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não serão devidos
juros de mora e/ou atualização monetária.
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20.1.5. As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão formalizadas por meio
de Instrumentos Contratuais Aditivos.
21.
21.1.

EXECUÇÃO DA OBRA E DOS SERVIÇOS:
DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR:

21.1.1. A empresa que vier a ser contratada terá que apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato, ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:
21.1.1.1.
Bahia.

Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA, bem como cópia da ART, do Estado da

21.1.1.1.1.
Caso a empresa seja sediada em outro Estado é necessário o visto do CREA/BA e a
quitação da anuidade do corrente exercício no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
21.1.2. Relação com os nomes e registros dos profissionais que acompanharão a execução das obras.

21.3.

EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS:

21.3.1. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser resolvidas pela
fiscalização da Contratante.
21.3.2. A licitante vencedora será responsável pelo controle e manutenção do tráfego de veículos nos
locais das obras, bem como pela sinalização dos mesmos tanto no período diurno quanto noturno. Sendo
que se algum acidente ocorrer em virtude de falha na sinalização a contratada será a responsável para
todos os efeitos.
21.3.3. A licitante vencedora terá que respeitar todas as Leis e Normas de execução de obras em vias e
logradouros públicos do Município de Jussiape, bem como todas as normas de execução propostas pela
ABNT.
21.3.4. Quando for entregue a obra, a contratada terá que realizar a limpeza total do canteiro de obras.
21.3.5. Todas as obras executadas pela Contratada, serão fiscalizadas por Prepostos credenciados da
Contratante, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais de serviço e tudo facilitar
para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função.
21.3.6. A empresa vencedora deverá apresentar durante a realização das obras, sempre que for
solicitada, regularidade fiscal com todos os tributos e taxas a ele atribuído.

22.
22.1.

RECEBIMENTO DA OBRA:
A obra referenciada no objeto deste edital, será recebida nos seguintes termos:

22.1.1. Primeiro, será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.
22.1.2. E, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações.
22.2.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
Visto da presidente CPL
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segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
22.3.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

23.

PENALIDADES:

23.1.
As licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a licitante vencedora,
sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
23.2.
Pelo comportamento incorreto da licitante no decorrer do Processo Licitatório a Licitadora
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à Licitante as seguintes penalidades:
23.2.1. Advertência;
23.2.2. Multa, conforme os seguintes critérios:
23.2.2.1.
A licitante será multada no valor de 5% (cinco por cento) do valor da proposta no caso de
apresentar declaração em falso no processo, sem prejuízo de demais processos administrativos e
jurídicos.
23.2.2.2.
A licitante será multada no valor de 10% (dez por cento) do valor da proposta, no caso de
desistência da proposta, desde que não haja justificativa do impedimento da execução da obra.
23.2.2.3.
A licitante será multada no valor de 10% (dez por cento) do valor do orçamento básico do
edital, no caso de desistência da proposta na fase de habilitação, desde que não haja justificativa do
impedimento da execução da obra.
23.2.2.4.
A licitante será multada no valor de 10% (dez por cento) do valor do orçamento básico do
edital, no caso de inobservância do item 3.2. do mesmo.
23.2.3. Suspensão de participar em licitações com o Município de Jussiape, pelo prazo de 02 (dois) anos.
23.2.4. Declaração de inidoneidade.
23.3
As penalidades previstas nos itens 23.2.1., 23.2.3., e 23.2.4. poderão ser aplicadas
juntamente com as do item 20.2.2., facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
23.6.
O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por
cento) do valor do Contrato.
23.7.
defesa.

24.
23.1.

Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à penalidade, o contraditório e a ampla

RESCISÃO DO CONTRATO:
Constituem motivo para rescisão do contrato:

23.1.1. Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de credores,
transformações, cisões ou fusões;
23.1.2. Caso o Contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transações, tais como transferências,
cauções ou outras sem a prévia autorização da CONTRATANTE;
Visto da presidente CPL
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23.1.3. Paralisações dos serviços.
23.1.4. Imperícia, negligência, imprudência, ou desídia na observância
estabelecidas no contrato e seus anexos, ou na execução dos serviços.

das

condições

técnicas

23.1.5. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
23.1.6. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
23.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
23.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
23.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
23.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

23.1.11.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
23.1.12.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
23.1.13.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações
e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
23.1.14.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA pelos produtos já entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;
23.1.15.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
23.1.16.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, em
observância do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
23.1.17.
Quando o valor acumulado das multas for igual ou ultrapassar o valor de 10% (dez por
cento) do valor do contrato.
23.2.

A rescisão do contrato poderá ser:

23.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE nos casos previstos nos itens 23.1.1. a
23.1.14, 23.1.16 e 23.1.17.
23.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
23.2.3. Judicial, nos termos da legislação;
23.3.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
Visto da presidente CPL
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23.4.
Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 21.1.12. à 21.1.15., deste item, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido.
23.5.
defesa.
24.

Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla

DISPOSIÇÕES GERAIS:

24.1.
A entrega da proposta implica, automaticamente, na aceitação tácita e irretratável das
condições de participação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância das
condições estabelecidas neste Edital.
22.2.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus
termos.
22.3.
Salvo indicação em contrário, todos os prazos indicados neste Edital, entendem-se como
sendo contados em dias corridos.
22.4.
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 normal na
Prefeitura Municipal de Jussiape.
22.5.
A Comissão de Licitações, no interesse da Prefeitura Municipal de Jussiape, poderá relevar
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do art. 43, § 3º da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
22.6.
Caso as datas previstas para a realização do evento da presente licitação sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, àqueles eventos serão
realizados no primeiro dia útil sequente, no mesmo local e hora previstos, independentemente de
qualquer comunicação aos interessados.
22.7.
Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o Município de Jussiape não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8.
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
22.9.
As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
22.10.
No caso do edital conter alterações no seu conteúdo, as mesmas serão publicadas pelos
mesmos veículos de comunicação da publicação inicial, e sua consulta ficará a responsabilidade da
empresa licitante.
22.

FORO:

23.1.
O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas
de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro
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que por mais privilegiado seja, será o da Comarca da Cidade de Livramento de Nossa Senhora- BA.

23.

CONSULTAS OU ESCLARECIMENTOS:

24.1.
A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral quanto a
Licitação, serão fornecidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, no horário
08h00min às 14h00min, em todos os dias úteis (que não compreenderem férias coletivas).
24.2.
Não serão levadas em consideração pela Licitadora, tanto nas fases de habilitação e de
classificação, como na fase posterior a adjudicação da obra, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações
que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocolada, por ofício. Em hipótese alguma
serão aceitos entendimentos verbais entre as partes.
24.3.
As consultas serão respondidas pela Comissão de Licitações, ou pela autoridade
competente, via fax ou carta ou e-mail, a todos os interessados.
24.

ANEXOS:

25.1.

Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:
Anexo I – Minuta do Contrato;
Anexo II – Modelo de Declaração de Sujeição aos Termos do Edital;
Anexo III – Modelo de Declaração de Não Emprego de Menores;
Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita Técnica;
Anexo V – Modelo de Declaração do Responsável Técnico;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento com o art. 3º da Lei Complementar

Federal nº 123/2006;
Anexo VII – Memorial Descritivo;
Anexo VIII – Quantitativo e Orçamento de Materiais e Serviços/Planilha Orçamentária;
Anexo IX – Cronograma Físico-Financeiro; e,
Anexo X – Projetos;
26.

LEGISLAÇÃO APLICADA:

26.1.

Aplica-se ao presente edital, nas partes omissas, a seguinte legislação:

a)
Lei
Administrativos;

Federal

nº

8.666/93

e

suas

alterações

–

Lei

das

Licitações

e

Contratos

b)
Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações - Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal;
c)

Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações – Código de Defesa do Consumidor;

d)

Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;

e)

Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

f)

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
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Lei Orgânica do Município;

h)
Normas Técnicas para Obras e Serviços de Engenharia da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.
i)
Lei Federal nº 5.194/66. Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo; e,
j)
Lei Federal nº 6.496/77. Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação
de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia;
l) LEI Nº 9.433 DE 01 DE MARÇO DE 2005. Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia
e dá outras providências.
Jussiape, 12 de abril de 2022.

Zoraide Maria Souza Pereira
PRESIDENTE DA CPL.
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ANEXO I - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ______/20___

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSIAPEE A EMPRESA .................., NA
FORMA ABAIXO.

A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº
167 – Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo
o Senhor Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante denominada de
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATADA: ________________________,
pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ Sob o Nº ___________________ /
______, com sede na ____________________________, representada neste ato pelo Srº
___________________________, portador do RG Sob o Nº _____ e no CPF Sob o Nº
____________, doravante denominada de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, na
melhor forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, a celebração do presente contrato mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
1.1.
O presente contrato se regula pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
tendo em vista a adjudicação e homologação do resultado, bem como aos termos da proposta
que apresentou, no Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Edital nº
003/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1.
O presente contrato tem o regime de execução indireta, empreitada por preço
global, de acordo com o art. 6ª da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:
3.1.
Constitui-se como objeto do presente contrato a execução dos serviços de mão
de obra, de engenharia, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de
reforma e ampliação da casa de farinha, Na comunidade de Povoado São José, no município de
Jussiape, CONVÊNIO Nº 155/2022- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL
– CAR/JUSSIAPE, de acordo com o projeto básico, constante no processo, e toda a
documentação apresentada e relacionada em anexo que integram este Edital de TOMADA DE
PREÇOS nº 003/2022.
3.1.1.
A CONTRATADA fornecerá toda a mão-de-obra e os materiais necessários para a
execução da obra de acordo com o projeto da mesma.
3.1.2.

Passam a integrar o presente Contrato, independente de transcrição, planilha
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orçamentária, plantas e proposta da contratada, do Processo Licitatório na modalidade
TOMADA DE PREÇOS Edital nº 003/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:
4.1.
O valor total do presente contrato é de R$ _______ (________), conforme
planilha de quantidade e preços unitários e totais, anexo ao presente contrato.
4.1.1.
Nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista e previdenciária, da
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que é necessário para a execução total e completa das obras, bem
como lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, parte integrante deste
contrato.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO:
5.1.
Os pagamentos mensais se realizarão de acordo com a execução dos serviços,
verificada através de medições. A CONTRATANTE realizará a medição dos serviços
efetivamente realizados no período, atestando a sua execução.
5.1.2.
A CONTRATADA apresentará até o 5º (quinto) dia corrido da aprovação da
medição, nota fiscal fatura correspondente aos valores dos serviços executados a preços
unitários do contrato.
5.1.3.
Estes pagamentos decorrentes dos serviços realmente executados, serão
efetuados no 15º (décimo quinto) dia corrido, contados da data de apresentação da fatura,
desde que compatível com a medição realizada pela CONTRATANTE de acordo com a liberação
dos recursos.
5.2.
Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do
dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a
atualização de obrigações tributárias do município de Indaial, vigente na data de seu
pagamento.
5.3.
Para recebimento dos pagamentos a contratada terá que apresentar junto com a
nota fiscal, cópia da guia de pagamento do FGTS relativa aos funcionários que atuaram na
execução do objeto do contrato.
5.4.
Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto de
Renda), e o ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS:
6.1.
A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico
financeiro do contrato, em consonância com disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, a ser realizado mediante os seguintes critérios:
6.1.1.

Reajuste de Preços:
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6.1.1.1.
Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo INCC – Índice
Nacional de Custos da Construção, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de
realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o
art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01.
6.1.2.
Revisão de preços:
6.1.2.1.
A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém
de conseqüências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações
pactuadas no presente Instrumento, sendo que:
6.1.2.1.1.
A CONTRATADA deverá formular à CONTRATANTE requerimento para a revisão
do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de
conseqüências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela
contraídas;
6.1.2.1.2.
A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço
de fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à época da
elaboração da proposta ou da última revisão e do momento do pedido de revisão do contrato;
6.1.2.1.3.
Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos
unitários comparativa entre a data da formulação da proposta ou da última revisão, e do
momento do pedido de revisão do contrato, contemplando os custos unitários envolvidos,
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e
6.1.2.1.4.
A CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos
valores, informará a CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com
os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
6.1.3.
Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a
CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na
quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de
mercado.
6.1.4.
Os efeitos financeiros da revisão de preços serão devidos a contar da data do
evento que aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa
e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se
que não serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária.
6.1.5.
As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão
formalizadas por meio de Instrumentos Contratuais Aditivos.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1.
As despesas provenientes do presente contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária do exercício de 2022:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade: 09001.2060700801.036 - CONSTRUCAO AMPL. E EQUIPAMENTO DE MERCADOS
FEIRAS E MATADOUROS;
Elemento: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: Transferências de Convênio
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CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
8.1.
O prazo de execução das obras é de 06 ( seis ) meses, contados a partir do dia
seguinte ao da expedição da respectiva Ordem de Serviço, pela CONTRATANTE, de acordo com
o cronograma físico financeiro apresentado pela CONTRATADA.
8.2.
Ocorrendo impedimento ou paralisação do contrato, o cronograma de entrega
será prorrogado automaticamente, por Termo Aditivo, por igual tempo ao que ficou paralisado.
8.3.
O prazo de vigência do presente contrato será até ...../......./......, podendo ser
prorrogado, à conveniência da contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – EXECUÇÃO DO CONTRATO:
9.1.
Para todos os efeitos a CONTRATADA será a responsável pela execução do
contrato de acordo com as disposições nas legislações afins.
9.2.
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
9.3.
A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
9.4.
A CONTRATADA terá que apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato, ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:
9.4.1.
Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA, bem como cópia da ART, do
Estado de Santa Catarina;
9.4.2.

Emissão de ART de execução da obra; e,

9.4.2.
Apresentação da relação com os nomes e registros dos profissionais que
acompanharão a execução das obras.
9.5.
A Comissão Julgadora poderá solicitar dos licitantes, em qualquer uma das fases
da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, se entender que são
necessários para o seu julgamento, sendo que os esclarecimentos não poderão implicar em
modificação das condições do preço ofertado.
9.6.
A Prefeitura Municipal de Jussiape se reserva no direito de fornecer qualquer tipo
de material, equipamento ou executar em parte ou no todo qualquer serviço inerente a obra,
desde que esta não esteja prevista na planilha de preços da proposta da CONTRATADA.
9.7.
A CONTRATADA será responsável pelo controle e manutenção do tráfego de
veículos nos locais das obras, bem como pela sinalização dos mesmos tanto no período diurno
quanto noturno. Sendo que se algum acidente ocorrer em virtude de falha na sinalização a
contratada será a responsável para todos os efeitos.
9.8.

A CONTRATADA terá que respeitar todas as Leis e Normas de execução de obras
Visto da presidente CPL
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em vias e logradouros públicos do Município de Indaial, bem como todas as normas de
execução propostas pela ABNT.
9.9.
Constatado qualquer erro ou imperícia na execução, será de responsabilidade da
CONTRATADA a correção, revisão e/ou nova execução das partes impugnadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – ADITIVOS:
10.1.
Tendo em vista o critério do regime de contrato, empreitada pelo preço global,
somente serão admitidos Termos Aditivos para alteração no valor da obra no caso de alteração
dos projetos, incluindo o memorial descritivo.
10.1.1.
Ocorrendo a alteração do projeto, será avaliada pela Fiscalização e o Preposto
responsável pela medição das obras e serviços a necessidade de alteração do valor da obra
e/ou serviços.
10.2.
Termos Aditivos para alteração do cronograma da obra serão efetuados de
acordo com o item 8.2. do presente contrato e a legislação correlata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:
11.1.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e
irrestrita fiscalização da CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelo
canteiro, por seus representantes devidamente credenciados.
11.2.
A CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá
contratar, com profissionais consultores ou empresas especializadas, os serviços relativos ao
controle qualitativo das obras e serviços, assim como o acompanhamento do desenvolvimento
da execução.
11.3.

À fiscalização compete:

11.3.1.
O encaminhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações e
medições dos serviços, até a sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos
documentos que compõe o contrato;
11.3.2.
Proceder as medições com a presença e a participação da CONTRATADA,
cabendo a esta encaminhar à CONTRATANTE os respectivos faturamentos nos prazos
previstos;
11.4.
Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, praticado
pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, a CONTRATANTE poderá
recomendar o afastamento e/ou realocação do preposto ou de qualquer empregado, bem como
de subcontratados.
11.5.
Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser
resolvidas pela fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DA OBRA:
Visto da presidente CPL

Tomada de Preços Nº 003/2022 – FL. 30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
174 - Ano - Nº 1878

Jussiape

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 034/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

12.1.
Na data em que considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA notificará a
CONTRATANTE que vistoriará as obras e, verificando plena conformidade com os projetos,
plantas, detalhes e especificações aprovadas para execução, bem como limpeza da obra,
lavrará, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Aceitação Provisória, assinado também pela
CONTRATADA.
12.1.1.
Os trabalhos que conforme critério do edital não apresentarem as condições
estabelecidas, mas cujas desconformidades sejam de pequena monta, serão rejeitados, sem
prejuízo da Aceitação Provisória, que conterá a ressalva, cabendo a CONTRATADA todos os
ônus e encargos da reparação que deverá se efetivar dentro do prazo de observação de 20
(vinte) dias corridos.
12.1.2.
No caso da não aceitação provisória, a CONTRATADA deverá tomar todas as
providências para sanar os problemas que determinaram a não aceitação, no prazo a ser
fixado pela CONTRATANTE, sem prejuízo de aplicação, pela CONTRATANTE, das penalidades
previstas nas disposições contratuais que lhe forem aplicáveis.
12.1.3.
Não sendo realizadas, na sua totalidade, as reparações exigidas pela
CONTRATANTE, esta poderá ingressar em juízo com a competente ação de perdas e danos,
sem prejuízo das multas estabelecidas neste contrato e seus anexos.
12.2.
Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observação das
CONTRATADA poderá requerer a Aceitação Definitiva das mesmas.

obras, a

12.3.
A Aceitação Definitiva só será concedida quando a obra estiver totalmente
concluída, após vistoria que a comprove, ocasião em que será lavrado e assinado o Termo de
Aceitação e Recebimento Definitivo, com mútua e geral quitação, sem prejuízo ao disposto no
artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.
12.4.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
13.1.
por:

Sem que a ela se limite sua responsabilidade, será a CONTRATANTE responsável

13.1.1.
das obras;

Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento

13.1.2.
contrato;

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste

13.1.3.
Garantir à CONTRATADA a fidelidade das informações e acesso à documentação
técnica para que os serviços se desenvolvam sem percalços e no prazo acordado;
13.1.4.
Apresentação da Comissão de Fiscalização das Obras, com a devida credencial
de identificação. Comissão essa, que poderá ser modificada a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1.

São obrigações da CONTRATADA sem que a elas se limitem:

14.1.1.

Respeitar todas as Leis e as Normas de execução de obras em vias e logradouros
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públicos do Município de Jussiape, bem como todas as normas de execução propostas pela
ABNT;
14.1.2.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro de prazos viáveis, os
eventuais vícios, defeitos ou incorreções encontrados nas obras decorrentes dos serviços
efetuados;
14.1.3.
Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
14.1.4.
Comunicar à CONTRATANTE, o engenheiro preposto que representará a
CONTRATADA na execução do contrato, na data da Ordem de Início dos Serviços;
14.1.5.
Fornecer a pedido da CONTRATANTE, solução técnica alternativa, desde que
tecnicamente similar ou superior a solução anteriormente proposta;
14.1.6.
Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços e dos materiais que
fornecer para serem utilizados na obra, apresentando o resumo dos ensaios de controle
tecnológico, dos serviços de engenharia, sujeitos a controle laboratorial, executados pela
CONTRATADA, durante o período da medição.
14.1.7.
Permitir e facilitar a inspeção ao local das obras, pela fiscalização, em qualquer
dia e hora, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados, pelos técnicos da
CONTRATANTE, entre ela, dos ensaios propriamente ditos, citados no item anterior.
14.1.8.
Elaboração e disponibilização do Diário de Obra, devidamente assinado pelo
responsável preposto pela CONTRATADA e com discriminação de todas as ocorrências da obra
para o acompanhamento de sua execução, que deverá ser entregue à Comissão de
Fiscalização.
14.1.9.
Quitação de encargos
resultantes da execução do contrato.

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais

e

comerciais

14.1.10.
Acatar solicitação da CONTRATANTE de afastamento e/ou dispensa de
empregado e/ou equipamentos cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços,
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
14.1.10.1.

Constituem motivo para afastamento e/ou dispensa de empregado:

f)

ato de improbidade;

b)

incontinência de conduta ou mau procedimento;

c)
negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador,
e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for
prejudicial ao serviço;
d)
condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido
suspensão da execução da pena;
e)

desídia no desempenho das respectivas funções;

f)

embriaguez habitual ou em serviço;
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j)
ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa,
ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
k)
ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
l)

prática constante de jogos de azar.

m)
prática, devidamente
atentatórios à segurança nacional.

comprovada

em

inquérito

administrativo,

de

atos

14.1.11.
Manter até o termo final deste contrato todas as obrigações com os órgãos
públicos e fiscais, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e
comerciais, resultantes da execução do contrato, devidamente regularizados, segundo
estabelecido no art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.1.12.
Manter, durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas relativas
a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS Edital nº 003/2022.
14.2.
A CONTRATADA é responsável pela guarda e manutenção
equipamentos e materiais até o recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

das

obras,

14.3.
Para entregar a obra à CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá realizar a total
limpeza do canteiro de obras.
14.4.
Fornecer à CONTRATANTE relação com os nomes dos profissionais responsáveis
pela execução dos serviços, com os dados de (inclusive a cópia dos documentos): Nome
Completo, CPF, RG, e Carteira de Trabalho.
14.5. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação
de Responsabilidade Técnica”, antes da emissão da primeira fatura.

b) Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo, no local da obra.

c) Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para
seus representantes bem como para a Fiscalização e um carro a disposição da
Fiscalização da Prefeitura durante o decorrer da obra.
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d) 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 a PREFEITURA.
e) Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.
f) Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários,
para execução das obras/serviços.
g) Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de
Serviços e entregar a PREFEITURA 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 da Contratada,
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.
h)

Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na periferia
do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as
medidas e providências visando impedi-las.

i)

Manter no local das obras/serviços um “Diário de Ocorrências”, no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mãode-obra, 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
PREFEITURA após a conclusão das obras/serviços.

j) Obedecer as normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
k) Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos e
feriados, inclusive as de iluminação.
l)

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho.

m) 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.
n) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários),
exerçam as suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades
desenvolvidas.

o)

Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos,
assim como as determinações da PREFEITURA e a legislação pertinente.
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p) Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo
integral responsabilidade e ônus pela correta execução de todos os serviços. Tais
correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez
consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.
q) Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material
“similar” ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para
que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se
pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.
r) Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma
perante a Fiscalização da PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a
entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação
de emergência que se torne necessária.
s) Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas
expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
t) Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inclusive de ordem administrativa.
u) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações.
v) Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
w) Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
x) Obter o “Alvará de Construção” e/ou “Habite-se” da obra, quando a legislação local ou a
Fiscalização assim exigir.
y) Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados do início da obra, em nome da PREFEITURA, cujas apólices serão
calculadas sobre o valor global do contrato.
z) Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES:
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15.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas nas Leis Estadual 4.660/86 e Federal
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado da Bahia e multa, de
acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário
em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua
convocação;
II – Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da etapa não cumprida do cronograma;
III – Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso onsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
16.1.
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
16.1.1.
Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
16.1.2.

Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

16.1.3.
Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originários;
16.1.4.
Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
16.1.5.

Possíveis supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.1.6.
Para restabelecer a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da
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Cláusula Sexta do presente contrato.
16.2.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3.
No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes serão pagos pela Administração
pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL:
17.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

17.1.1.
Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de
credores, transformações, cisões ou fusões;
17.1.2.
Caso o Contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transações, tais
como transferências, cauções ou outras sem a prévia autorização da CONTRATANTE;
17.1.3.
Caso a obra não seja concluída 30 (trinta) dias após o prazo contratual,
injustificadamente;
17.1.4.
Paralisações dos serviços, atraso na execução das obras ou conclusão fora do
prazo previsto;
17.1.5.
Imperícia, negligência, imprudência, ou desídia na observância das condições
técnicas estabelecidas no contrato e seus anexos, ou na execução das obras.
17.1.6.

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

17.1.7.

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

17.1.8.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
17.1.9.

O cometimento reiterado de faltas na sua execução;

17.1.10.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

17.1.11.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

17.1.12.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
17.1.13.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
17.1.14.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
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contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
17.1.15.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA pelos produtos já entregues, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
17.1.16.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.
17.1.17.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93,
em observância do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
17.1.18.
Acumulação de multas em valor igual ou superior ao previsto no item 19.5. do
presente contrato.
17.2.

A rescisão do contrato poderá ser:

17.2.1.
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos
nos itens 17.1.1. à 17.1.14. e 17.1.16. à 17.1.18.
17.2.2.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
17.2.3.

Judicial, nos termos da legislação;

17.3.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
17.4.
Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 18.1.9. a 18.1.12., desta cláusula,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.
17.5.
Rescindido o Contrato, tem a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, a contar do
acerto final de contas, para se retirar do local das obras e onse-lo inteiramente desimpedido.
17.6.
Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a
ampla defesa.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1.
A CONTRATADA se obriga a executar eventuais serviços não constantes deste
contrato, mas considerados essenciais ao desenvolvimento dos serviços, sem, no entanto,
modificar e/ou descaracterizar o objeto do contrato. Estes serviços serão pagos através de
orçamento elaborado pela CONTRATADA após aprovação pela CONTRATANTE, antes do início
destes serviços.
18.2.
A CONTRATANTE se reserva no direito de fornecer qualquer tipo de material,
equipamento ou executar em parte ou no todo qualquer serviço inerente à obra.
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18.3.
A inadimplência da CONTRATADA, 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 e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
18.4.
Fica acordado que, conforme previsão legal, os ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por
conta da CONTRATADA.
18.5.
A CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela
solidez e segurança da obra/serviço, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme
dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLAÚSULA DÉCIMA NONA

– DO FORO:

19.1.
As partes elegem, em comum acordo, o Foro da Comarca de Livramento de
Nossa Senhora, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura persistirem após esgotarem
todas as tentativas de composição amigável, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
20.1.

Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
f)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos
Administrativos;

b)
Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações – Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal;
c)

Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações – Código de Defesa do Consumidor;

d)

Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;

e)

Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

f)

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

g)

Lei Orgânica do Município;

h)
Normas Técnicas para Obras e Serviços de Engenharia da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT.
f)

Lei Federal nº 5.194/66. Regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo; e,

j)
Lei Federal nº 6.496/77. Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na
prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia;
l)
LEI Nº 9.433 DE 01 DE MARÇO DE 2005. Dispõe sobre as licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos
Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências.
Visto da presidente CPL

Tomada de Preços Nº 003/2022 – FL. 39

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
183 - Ano - Nº 1878

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

(67$'2'$%$+,$

Nº: 034/2022
Folha Nº __________.

35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3
3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – AS PARTES:
21.1.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo
identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus
sucessores.

Jussiape, ___ de __________ de 20----.

Éder Jakes Souza Aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATANTE

(NOME DA EMPRESA)
Nome do Representante legal
Cargo/Função

Testemunhas:
Assinatura:

_____________________

Assinatura: _____________________

Nome Legível: _____________________

Nome Legível:____________________

CPF.:

CPF.:

_____________________

_____________________
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ANEXO II
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

Declaro, sob as penas da lei, que esta _________________, inscrita no C.N.P.J.
sob nº __________________, está ciente que:
f)

Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada.

b)
Autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE a proceder quaisquer
diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade.
c)
Assume inteira responsabilidade pela entrega serviços e se sujeita integralmente
a todas as condições e exigências do presente Edital.
d)
Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação da
proposta que apresentar.
e)
Garante a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de abertura dos envelopes de “Habilitação”.
f)
licitação.

Não existe nenhum fato impeditivo a participação da empresa na presente

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para
tanto, firmo a presente.

Jussiape, _____________ de _____________ de ________

............................................................
(representante legal)
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ANEXO III
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

.................................,

inscrito

no

CNPJ

n°...................,

por

intermédio

de

seu

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no,
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................
(data)

............................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Visto da presidente CPL
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ANEXO IV
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

Atestamos para os fins estabelecidos no Edital em referência, que a empresa
___________________________________, através de seu representante técnico (Engenheiro
civil), devidamente qualificado abaixo e credenciado, visitou e tomou conhecimento dos locais
dos serviços, ficando ciente de todas as condições físicas, estruturais e ambientais e demais
informações pertinentes ao objeto da licitação, a saber:
Execução dos serviços de mão de obra, de engenharia, com fornecimento de
materiais de primeira linha, para as obras de reforma e ampliação da casa de
farinha, Na comunidade de Povoado São José, no município de Jussiape,
CONVÊNIO
Nº
155/2022COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO
REGIONAL – CAR/JUSSIAPE, de acordo com o projeto básico, constante no
processo, e toda a documentação apresentada e relacionada em anexo que
integram este Edital.
Jussiape, ____ de _______ de 2022.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

DECLARAMOS, para os fins previstos no Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, da
Prefeitura de Jussiape, que esta licitante através de seu representante técnico visitou e tomou
conhecimento dos locais dos serviços, ficando ciente de todas as condições físicas, estruturais
e ambientais e demais informações pertinentes ao objeto da licitação, acima relacionadas.
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a
presente.
Jussiape, ____ de ______ de 2022.

(assinatura do Responsável Técnico)
(Proponente, CNPJ, Nome do Responsável Técnico, Cargo, nº CREA/BA)

Visto da presidente CPL
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ANEXO V
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente tomou conhecimento de todas
as informações e do local onde serão executados os serviços objeto da licitação e que, em
momento algum, será alegado desconhecimento de qualquer uma das etapas ou
particularidades dos mesmos.
Declaro ainda, que esta proponente está ciente que não serão aceitas quaisquer
argumentações posteriores consequentes de desconhecimento dessas condições.
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para
tanto, firmo a presente.

Local e Data.

(assinatura do Responsável Técnico)
(Proponente, CNPJ, Nome do Responsável Técnico, Cargo, nº CREA/BA)

Visto da presidente CPL
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ANEXO VI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente _______________________,
inscrita no C.N.P.J. sob nº _______________ com sede à ____________________________,
se enquadra no disposto do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se
enquadra em nenhuma das possibilidades previstas no art. 3º, § 4º, da mesma Lei, que
segue:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito;

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito;
Visto da presidente CPL
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VIII

–

que

exerça

atividade

de

banco

comercial,

de

investimentos

e

de

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

IX

–

resultante

ou

remanescente

de

cisão

ou

qualquer

outra

forma

de

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para
tanto, firmo a presente.

Local e Data.

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

Visto da presidente CPL
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ANEXO VII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

MEMORIAL DESCRITIVO

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS

Visto da presidente CPL

Tomada de Preços Nº 003/2022 – FL. 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YINSFTEWYEK2W2O/XTDI4G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
191 - Ano - Nº 1878

Jussiape

(67$'2'$%$+,$
35()(,785$081,&,3$/'(-866,$3(
3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 034/2022
Folha Nº __________.

3UD©DGH-XOKRQ|&HQWUR-XVVLDSHದ%DKLD
&13-)RQH)D[  

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO VIII

- EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

PLANLHA ORÇAMENTÁRIA

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;

Visto da presidente CPL
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ANEXO IX –
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;

Visto da presidente CPL
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ANEXO X
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022

PROJETOS

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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Quadro de Composição do BDI 1

Nº TC/CR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

OBJETO
REFORMA DA CASA DE FARINHA

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

7,80%

-

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

24,84%

OK

20,34%

22,12%

25,00%

BDI DES

24,84%

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:

JUSSIAPE/ BA
Local

terça-feira, 16 de novembro de 2021
Data

Técnico
Responsável Técn
Nome:
Título:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Responsável Tomador
Nome:
Cargo:

27.476 v007 micro
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO

GESTOR
PROGRAMA
EDER JAKES SOUZA AGUIAR

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
DATA BASE
set-21

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

Descrição das Metas / Macrosserviços

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

OBJETO
REFORMA DA CASA DE FARINHA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
POVOADO DE SÃO JOSÉ/CASA DE FARINHA

MUNICÍPIO / UF
JUSSIAPE/ BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA CASA DE FARINHA
BDI 1
24,84%

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA CASA DE FARINHA

1

Item

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃ
ÃO / MODALIDADE

Valores Totais
(R$)
483.215,38

1.

REFORMA DA CASA DE FARINHA

483.215,38

1.1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.188,62

1.2.

MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES

17.291,39

1.3.

ESTRUTURAL

44.298,11

1.4.

SUPER-ESTRUTURA

58.179,29

1.5.

PISO

24.787,52

1.6.

COBERTURA

48.082,23

1.7.

PINTURA

26.555,92

1.8.

ALVENARIA

45.694,48

1.9.

REVESTIMENTOS E FORROS

78.907,77

1.10.

ESQUADRIAS

22.260,29

1.11.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.517,07

1.12.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

19.788,64

0
Início de Obra
00/01/00
Parcela (%)
Parcela (R$)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)

BDI 2

BDI 3

BDI 4

BDI 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Parcela 1
fev/00
10,79%
52.120,02
10,79%
52.120,02
10,79%
10,79%
52.120,02
100,00%
100,00%
2.188,62
100,00%
100,00%
17.291,39
60,00%
60,00%
26.578,87
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
20,00%
20,00%
2.103,41
20,00%
20,00%

Parcela 2
mar/00
24,58%
118.766,97
35,36%
170.886,99
24,58%
35,36%
170.886,99
0,00%
100,00%
2.188,62
0,00%
100,00%
17.291,39
40,00%
100,00%
44.298,11
80,00%
80,00%
46.543,43
15,00%
15,00%
3.718,13
60,00%
60,00%
28.849,34
0,00%
0,00%
0,00
25,00%
25,00%
11.423,62
0,00%
0,00%
0,00
20,00%
20,00%
4.452,06
20,00%
40,00%
4.206,83
20,00%
40,00%

Parcela 3
abr/00
13,12%
63.415,39
48,49%
234.302,38
13,12%
48,49%
234.302,38
0,00%
100,00%
2.188,62
0,00%
100,00%
17.291,39
0,00%
100,00%
44.298,11
20,00%
100,00%
58.179,29
25,00%
40,00%
9.915,01
40,00%
100,00%
48.082,23
25,00%
25,00%
6.638,98
25,00%
50,00%
22.847,24
0,00%
0,00%
0,00
10,00%
30,00%
6.678,09
20,00%
60,00%
6.310,24
20,00%
60,00%

Parcela 4
mai/00
11,59%
55.991,73
60,08%
290.294,11
11,59%
60,08%
290.294,11
0,00%
100,00%
2.188,62
0,00%
100,00%
17.291,39
0,00%
100,00%
44.298,11
0,00%
100,00%
58.179,29
40,00%
80,00%
19.830,02

Parcela 5
jun/00
18,13%
87.595,35
78,20%
377.889,46
18,13%
78,20%
377.889,46
0,00%
100,00%
2.188,62
0,00%
100,00%
17.291,39
0,00%
100,00%
44.298,11
0,00%
100,00%
58.179,29
20,00%
100,00%
24.787,52
0,00%
100,00%
48.082,23
50,00%
100,00%
26.555,92
25,00%
100,00%
45.694,48
25,00%
50,00%
39.453,89
50,00%
90,00%
20.034,26
10,00%
90,00%
9.465,36
10,00%
90,00%

Parcela 6
jul/00
21,80%
105.325,92
100,00%
483.215,38
21,80%
100,00%
483.215,38
0,00%
100,00%
2.188,62
0,00%
100,00%
17.291,39
0,00%
100,00%
44.298,11
0,00%
100,00%
58.179,29

Parcela 7
ago/00
0,00%
0,00
100,00%
483.215,38
0,00%
100,00%
483.215,38
0,00%
100,00%
2.188,62
0,00%
100,00%
17.291,39
0,00%
100,00%
44.298,11
0,00%
100,00%
58.179,29

Parcela 8
set/00
0,00%
0,00
100,00%
483.215,38
0,00%
100,00%
483.215,38
0,00%
100,00%
2.188,62
0,00%
100,00%
17.291,39
0,00%
100,00%
44.298,11
0,00%
100,00%
58.179,29

100,00%
24.787,52
0,00%
100,00%
48.082,23
0,00%
100,00%
26.555,92

100,00%
24.787,52
0,00%
100,00%
48.082,23
0,00%
100,00%
26.555,92
0,00%
100,00%
45.694,48
0,00%
100,00%
78.907,77
0,00%
100,00%
22.260,29
0,00%
100,00%
10.517,07
0,00%
100,00%

100,00%
24.787,52
0,00%
100,00%
48.082,23
0,00%
100,00%
26.555,92
0,00%
100,00%
45.694,48
0,00%
100,00%
78.907,77
0,00%
100,00%
22.260,29
100,00%
100,00%
10.517,07
0,00%
100,00%

100,00%
48.082,23
25,00%
50,00%
13.277,96
25,00%
75,00%
34.270,86
25,00%
25,00%
19.726,94
10,00%
40,00%
8.904,12
20,00%
80,00%
8.413,66
20,00%
80,00%

27.476 v007 micro

100,00%
45.694,48
50,00%
100,00%
78.907,77
10,00%
100,00%
22.260,29
10,00%
100,00%
10.517,07
10,00%
100,00%
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I
Item

Descrição das Metas / Macrosserviços

Valores Totais
(R$)

1.13.

ÁGUA PLUVIAL

9.907,79

1.14.

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO

1.588,60

1.15.

LOUÇAS E METAIS

6.179,08

1.16.

SPDA

36.566,85

1.17.

EQUIPAMENTOS

29.961,60

1.18.

SERVIÇOS FINAIS

460,13

Local
15 de dezembro de 2021
Data

Início de Obra
00/01/00
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela 1
fev/00
3.957,73
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 2
mar/00
7.915,46
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

Parcela 3
abr/00
11.873,18
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 4
mai/00
15.830,91
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 5
jun/00
17.809,78
50,00%
50,00%
4.953,90
50,00%
50,00%
794,30
50,00%
50,00%
3.089,54
0,00%
0,00%
0,00
50,00%
50,00%
14.980,80
50,00%
50,00%
50,,00%
00
0
0%
0%
230
230,
2
23
230,07
3 07
07

Parcela 6
jul/00
19.788,64
50,00%
100,00%
9.907,79
50,00%
100,00%
1.588,60
50,00%
100,00%
6.179,08
100,00%
100,00%
36.566,85
50,00%
100,00%
29.961,60
50,00%
1
100,00%
0
4
460,13

Parcela 7
ago/00
19.788,64
0,00%
100,00%
9.907,79
0,00%
100,00%
1.588,60
0,00%
100,00%
6.179,08
0,00%
100,00%
36.566,85
0,00%
100,00%
29.961,60
0,00%
100,00%
460,13

Parcela 8
set/00
19.788,64
0,00%
100,00%
9.907,79
0,00%
100,00%
1.588,60
0,00%
100,00%
6.179,08
0,00%
100,00%
36.566,85
0,00%
100,00%
29.961,60
0,00%
100,00%
460,13

Nome:
Título:
Tít
l
CREA/CAU
ART/RRT:

27.476 v007 micro
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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
REFORMA DA CASA DE FARINHA -JUSSIAPE -BA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - UPB

REFORMA DA CASA DE FARINHA 182,59m²

AUTOR DO PROJETO
Jorge Brandão
CREA: 24721-D

SALVADOR, 16 DE NOVEMBRO DE 2021
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente documento se refere ao projeto de construção da reforma da Casa de Farinha, e contém
as diretrizes que nortearam seu projeto arquitetônico, bem como apresenta as especificações e
procedimentos adequados à sua boa execução.
O presente projeto tem como finalidade entregar a população 01 construção totalmente requalificada
, trazendo uma proposta mais coerente para região, e estruturando um novo equipamento,
dimensionado de acordo com os mais adequados padrões e conceitos de funcionamento para um
equipamento que se destina a esse tipo de uso.
As reformas seguiram o seguinte escopo:
A casa de Farinha será reformada e ampliada com demolição de várias paredes ,cobertura e adaptada
de acordo com as normas da vigilância sanitária.

Obs:Não será necessário a implantação de tapume ,já que consta a construção do muro divisório no
projeto.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de Construção
Deverá ser executado a locação de construção dos galpões, inclusive a execução do gabarito de
madeira.

1.2 Placa de Obra
Deverão ser confeccionadas em chapa de aço plana galvanizada , com material resistente às
intempéries.

2 MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA

2.1 Transporte
Deverá ser feito transporte utilizando caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada,
DMT até 30km.

2.2 Carga, Manobra, Descarga e Entulho
Deverá ser utilizado caminhão basculante de 6m³ para carga, manobra, e descarga de entulho.

3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 Escavação Manual
Deverá ser feita escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.

3.2 Reaterro Manual
Deverá ser feito reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

3.3Forma
Deverá ser feita forma plana para fundações, em compensado, resinado de 12mm, 05 usos.

3.4 Armação de Bloco 5mm
Deverá ser feita armação de bloco, com viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5mm.
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3.5 Armação de Bloco 8mm
Deverá ser feita armação de bloco, com viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50 de 8mm.

3.6 Armação de Bloco 10mm
Deverá ser feita armação de bloco, com viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50 de 10mm.

3.8 Concreto Magro
Deverá ser utilizado concreto magro para lastro, traço 1:4;5:4,5 (cimento/areia média/brita 1)

3.9 Concreto
Deverá ser utilizado concreto de fck= 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita1)

3.10 Lançamento
Deverá ser utilizado baldes para lançamento do concreto, o mesmo deverá ser adensado e ter o
acabamento de sua estrutura.

4 SUPERESTRUTURA
4.1 Forma
Deverá ser utilizado forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos,
inclusive escoramento.

4.2 Armação de Laje 6,3mm
Deverá ser feita armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm.

4.4 Concreto
Deverá ser utilizado concreto fck=25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1)

4.5 Lançamento
Deverá ser utilizado baldes para lançamento do concreto, o mesmo deverá ser adensado e ter o
acabamento de sua estrutura.

4.6 Laje
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3
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5.0 PISO CONCRETO

5.1 Piso de Concreto
Deverá ser aplicado piso de concreto 7 cm, fck 20 mpa.

5.2 Contrapiso/Argamassa
Deverá ser utilizado contrapiso em argamassa de traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual,
aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura de 3cm.
5.3 PISO CERÂMICO
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE
5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA NOS SANITÁRIOS .
5.4 Rampa
Rampa em concreto espessura de 7 cm ,laterais feiras com blocos de cimento
14x19x39,inclusive chapisco e reboco e pintura acrílica novacor.
6

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

6.1 Peças de madeira
Deverá ser utilizada estrutura de madeira massaranduba para os pontaletes e caibros e ripas com
madeira da região,todas peças não aparelhadas.

6.2 Telhamento
Deverá ser utilizado telha cerâmica colonial capa /canal.
6.3 Calha
Deverá ser utilizada calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm,
incluso transporte vertical.
6.3 Cumeeira
Cummeira emboçada com argamassa traço 1:2:9

6

PINTURA INTERNA

6.1 Emassamento
Deverá ser utilizado emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica,
lixamento e retoques.

6.2 Pintura
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Deverá ser utilizado aplicação de tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

6.2 PINTURA EXTERNA

6.2.1 Emassamento
Deverá ser utilizado emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica,
lixamento e retoques.

6.2.2 Pintura
Deverá ser utilizada aplicação manual de pintura, com tinta acrílica em paredes internas e externas
externas,duas demãos

6.2.3 Esmalte sintético em portões metálicos e portas de madeira
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) E ACABAMENTO COM
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO).
7.0 PAREDES E PAINEIS(prédio e muro)
7.0.1 Alvenaria de Vedação em bloco de cimento 14x19x39 cm
Deverá ser utilizado alvenaria de vedação de blocos de cimento na vertical de 14x19x39cm com
espessura de 14cm, de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de
assentamento com preparo manual.

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 ÁGUA FRIA

8.1.1 Tubo 20mm
Deverá ser utilizado tubo de PVC soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água.

8.1.2 Tubo 25mm
Deverá ser utilizado tubo de PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água.

8.1.3 Tubo 32mm
Deverá ser utilizado tubo de PVC soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub ramal de água.

8.1.5 Te 25mm
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Deverá ser utilizado Te de PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água.

8.1.6 Te 32mm
Deverá ser utilizado Te de PVC soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água.

8.1.9 Curva 90° 25mm
Deverá ser utilizado curva de 90°, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de
água.

8.1.10 Curva 90° 32mm
Deverá ser utilizado curva de 90°, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de
água.

8.1.12 Te 25mm x ¾
Deverá ser utilizado Te com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x ¾, instalado
em ramal ou sub-ramal de água.

8.1.13 Joelho 90° 25mm x ¾
Deverá ser utilizado joelho 90° com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x ¾ instalado em
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento.

8.1.14 Registro de Gaveta
Deverá ser feito registro de gaveta bruto, latão, roscável, ¾”, com acabamento e canopla cromados,
fornecido e instalado em ramal de água.

8.1.15 Registro de Esfera 25mm
Deverá ser utilizado registro de esfera, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação.

8.1.16 Registro de Esfera 32mm
Deverá ser utilizado registro de esfera, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação.

8.1.17 Registro de Esfera 40mm
Deverá ser utilizado registro de esfera, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação.
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8.1.18 Bucha de Redução
Deverá ser utilizada bucha de redução curta de PVC rígido soldável.

8.1.19 Adaptador com Flanges 25mm
Deverá ser utilizado adaptador com flanges livres, PVC, soldável DN 25mm x ¾, instalado em
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e
instalação.

8.1.20 Adaptador com Flanges 32mm
Deverá ser utilizado adaptador com flanges livres, PVC, soldável DN 32mm x 1, instalado em
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e
instalação.

8.1.21 Adaptador com Flanges 40mm
Deverá ser utilizado adaptador com flanges livres, PVC, soldável DN 40mm x 1/4, instalado em
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e
instalação.

8.1.22 Torneira de Boia
Deverá ser utilizado torneira de boia, roscável ½, fornecida e instalada em reservação de água.

8.1.23 Joelho 90° 25mm
Deverá ser utilizado joelho 90°, PVC, soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água.

8.1.24 Joelho 90° 32mm
Deverá ser utilizado joelho 90°, PVC, soldável DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água.

8.1.23 Joelho 90° 40mm
Deverá ser utilizado joelho 90°, PVC, soldável DN 40mm, instalado em prumada de água.

8.1.24 Hidrômetro 25
Deverá ser utilizado hidrômetro DN 25(3/4), 5,0m³/H fornecimento e instalação

8.1.25 Caixa D’agua
Deverá ser utilizada caixa d’agua em polietileno, 1500L, com acessórios.

9.0 ESGOTO
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9.1 Tubo 40, 50 e 75mm
Deverá ser utilizado tubo PVC de serie normal, esgoto predial, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário.

9.2 Tubo 100mm
Deverá ser utilizado tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

9.3 Curva PVC 45°
Deverá ser utilizado Curva PVC 45°, 50mm, para esgoto predial.

9.4 Junta Simples 50x50mm
Deverá ser utilizado junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

9.5 Tanque Séptico
Deverá ser utilizado tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões
internas: 1,4x3,2x1,8m, volume útil: 6.272L

9.6 Filtro Anaeróbio
Deverá ser utilizado filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões
internas: 1,4 x 3,0 x 1,67m, volume útil: 5.040L.

9.7 Sumidouro Retangular
Deverá ser utilizado sumidouro retangular em alvenaria com blocos de concreto, dimensões
internas: 1,6 x 5,8 x 3,0m, área de infiltração: 50m².

9.8 Caixa de Gordura
Deverá ser utilizada caixa de gordura .60x.60x.60m

9.9 Caixa de Inspeção
Deverá ser utilizada caixa de inspeção .60x.60x.60m

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 Caixa de Passagem
Deverá ser utilizado caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, espessura 12cm. Dim
.60x.60.15m
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10.2 Quadro de Medição
Deverá ser utilizado o quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura

10.3 Caixa de Passagem
Deverá ser utilizado caixa de passagem em alumínio para piso 4” x 2”.
10.4 Eletroduto em Laje
Deverá ser utilizado eletroduto flexível corrugado, em PVC, DN 25mm (3/4”), para circuitos
terminais, instalado em laje.

10.5 Eletroduto em Parede e piso
Deverá ser utilizado eletroduto flexível corrugado em PVC, DN 25mm(3/4”), para circuitos terminais,
instalado em parede.

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") para ramal de entrada.

10.6 Eletroduto em Forro
Deverá ser utilizado eletroduto flexível corrugado em PVC, DN 25mm(3/4”), para circuitos terminais,
instalado em forro.

10.7 Luva para Eletroduto
Deverá ser utilizada luva para eletroduto, em PVC, roscável, DN 25mm(3/4”), para circuitos
terminais, instalada em laje.

10.8 Curva 90°
Deverá ser utilizado curva 90° para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm (3/4”), para circuitos
terminais, instalada em laje.

10.9 Quadro de Distribuição
Deverá ser utilizado quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores.

10.10 Luminária industrial 250 W
Deverá ser utilizada luminária industrial para galpões tecnolux de 250 w conforme projeto em anexo.

10.11 Lâmpada LED
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Deverá ser utilizado lâmpada em LED 50w, de luz branca 6500k. 120° de ângulo de abertura, marca
Glight ou similar.

10.12 Disjuntor 10 a 40 A
Deverá ser utilizado disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10 a 40 A fornecimento e
instalação conforme projeto em anexo.

.10.13 Disjuntor

tripolar de 20 A e 50A

Deverá ser utilizado disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A, fornecimento e instalação
conforme projeto em anexo.

10.14 Cabo de Cobre Flexível de 2.50 a 6 mm²-750V
Deverá ser utilizado cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos
terminais, fornecimento e instalação conforme projeto em anexo.

10.16 Cabo de Cobre Flexível 25mm²
Deverá ser utilizado cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 1KV, para circuitos terminais,
fornecimento e instalação conforme projeto em anexo.

10.17 Haste
Deverá ser utilizado haste cobreada copperweld para aterramento d=5/8” x 2,40m.

10.18 Tomadas
10.18.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10.18.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10.18.3 Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar
10.18.4 Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, embutida
10.19 INTERRUPTORES
10.19.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10.19.2 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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11 INCÊNDIO
11.1 Extintor de Incêndio
Deverá ser utilizado extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4Kg, classe BC-Fornecimento.

11.2 Luminária de Emergência
Deverá ser utilizada luminária de emergência de 30 LEDs, potencia de 2W, bateria de Litio,
autonomia de 6h.

11.3 Placa de Sinalização
Deverá ser utilizado placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular
13x26cm, em PVC, de 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR.)

12.0 ESQUADRIAS
12.1 Portas
Deverá ser utilizada porta em madeira de lei tipo semi oca internamente nos sanitários e porta de
enrolar metálica nas lojas conforme projetos em anexo.
12.2 Janelas de alumínio
JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
12.2 Baculante de alumínio
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivota nte, exclusive
vidro
12.3 -Corrimão
Deverá ser utilizado corrimão em aço inox, escovado com diâmetro de 1 ½”

13 REVESTIMENTO INTERNO
13.1 Revestimento Cerâmico
Deverá ser utilizado revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra
de dimensões 20x20cm aplicadas em ambiente de área maior que 5m² na altura inteira das paredes.
13.2 Chapisco
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS
INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. Traço 1:3
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13.2 Massa única
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
13.3 Emboço
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
13.4 Forro
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

14 LOUÇAS E METAIS
14.1 Bancada de granito
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm , para cubas simples, , assentada com argamassa, traço T1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira.
14.2 Cuba de Aço Inox
Deverá ser utilizado cuba de aço inox, dimensões 34x56cm, para instalação em bancada com válvula
cromada, sifão cromado, torneira cromada e engate de plástico ou similares.
14.3 Lavatório de louça
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
14.3 Vaso sanitário
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO COM ASSENTO PLÁSTICO BRANCO.

14.3 ACESSÓRIOS
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

SABONETE

LIQUIDO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO.
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14.4 TORNEIRA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
14.5 BARRAS DE APOIO NO SANITÁRIO PND
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
15 .0 SPDA

15.1 Cordoalha 35mm²
Deverá ser utilizada cordoalha de cobre nu 35mm², não enterrada, com isolador.

15.2 Cordoalha 50mm²
Deverá ser utilizada cordoalha de cobre nu 50mm², não enterrada, com isolador.

15.3 Conector de Pressão
Deverá ser utilizado conector de pressão para cabo nu de 35mm²

15.4 Haste Cobreada
Deverá ser utilizado haste cobreada copperweld para aterramento d=5/8” x 2,40m

15.5 Caixa de equipotencialização
Deverá ser utilizada caixa de Equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa,
com 9 terminais.

17.0 ÁGUAS PLUVIAIS

17.1 TUBO PVC DN100
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
17.2 JOELHO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
17.3 TUBO PVC DN150
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TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
17.4 CAIXA DE INSPEÇÃO
Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
17.5 RALO
Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm
17.6 LUVA
LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

16.0 SERVIÇOS FINAIS
16.1 Limpeza Final da Obra
A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos. Haverá especial
cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente nas
esquadrias bem como em metais e louças sanitárias.
Todas as instalações e esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento.
A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento pela
fiscalização.

Engenheiro Civil

Jorge Brandão
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO

GESTOR
PROGRAMA
EDER JAKES SOUZA AGUIAR

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
DATA BASE
set-21

Item

MUNICÍPIO / UF
JUSSIAPE/ BA

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

Fonte

Código

0
1.
1.1.
1.1.0.1.

orse

51

1.1.0.2.

ORSE

4176

1.2.
1.2.0.1.

SINAPI

100981

1.2.0.2.

SINAPI

97913

1.2.0.3.
1.2.0.4.
1.2.0.5.
1.3.
1.3.1.

SINAPI
ORSE
SINAPI

97621
16
97647

1.3.1.1.

SINAPI

93358

1.3.1.2.
1.3.1.3.

SINAPI
ORSE

93382
88

1.3.1.4.

SINAPI

96543

1.3.1.5.

SINAPI

96545

1.3.1.6.

SINAPI

96546

1.3.1.7.

SINAPI

94974

1.3.1.8.

SINAPI

94965

1.3.1.9.

SINAPI

92873

ORSE
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

7401
92775
7452
92777
92779
94965
92873
101963

SINAPI
SINAPI
SINAPI

101747
95241
87630

1.4.
1.4.0.1.
1.4.0.2.
1.4.0.3.
1.4.0.4.
1.4.0.5.
1.4.0.6.
1.4.0.7.
1.4.0.8.
1.5.
1.5.0.1.
1.5.0.2.
1.5.0.3.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO
REFORMA DA CASA DE FARINHA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
POVOADO DE SÃO JOSÉ/CASA DE FARINHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA CASA DE FARINHA
BDI 1
24,84%

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA CASA DE FARINHA

Descrição
REFORMA DA CASA DE FARINHA
REFORMA DA CASA DE FARINHA
SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de
madeira
MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
ESTRUTURAL
INFRAESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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
SUPER-ESTRUTURA
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive es coramento
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
PISO
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

Unidade

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

BDI 2

BDI
(%)

BDI 3

BDI 4

Preço Unitário
(R$)

M2

3,00

306,00

BDI 1
BDI 1
BDI 1

382,01

M2

182,59

4,57

BDI 1

5,71

BDI 1

-

BDI 5

Preço Total
(R$)
483.215,38
483.215,38
2.188,62
1.146,03
1.042,59
17.291,39

M3

46,03

7,56

BDI 1

9,44

M3XKM

149,36

2,47

BDI 1

3,08

434,52
460,03

M3
m2
M2

93,35
178,34
178,34

95,57
20,61
3,01
-

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

119,31
25,73
3,76
-

11.137,59
4.588,69
670,56
44.298,11
44.298,11

M3

31,78

69,54

BDI 1

86,81

2.758,82

M3
m2

15,20
104,03

31,08
66,55

BDI 1
BDI 1

38,80
83,08

589,76
8.642,81

KG

235,04

19,94

BDI 1

24,89

5.850,15

KG

495,46

17,44

BDI 1

21,77

10.786,16

KG

109,12

15,55

BDI 1

19,41

2.118,02

M3

1,03

402,92

BDI 1

503,01

518,10

M3

15,55

466,51

BDI 1

582,39

9.056,16

192,31

BDI 1

240,08

3.978,13

40,74
20,04
59,12
17,43
12,99
466,51
192,31
175,24
63,09
28,49
37,78

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

50,86
25,02
73,81
21,76
16,22
582,39
240,08
218,77
78,76
35,57
47,16

58.179,29
8.515,49
9.075,00
10.767,40
8.211,35
6.433,99
8.863,98
3.654,02
2.658,06
24.787,52
11.320,96
5.112,83
6.778,78

M3

16,57

m2
KG
m2
KG
KG
M3
M3
M2

167,43
362,71
145,88
377,36
396,67
15,22
15,22
12,15

M2
M2
M2

143,74
143,74
143,74

27.476 v007 micro

1
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I
Fonte

Código

Descrição

Unidade

1.5.0.4.
1.6.

SINAPI

101726

M2

9,58

1.6.0.1.

SINAPI

92565

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5
COBERTURA
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2

211,44

Item

1.6.0.2.

SINAPI

92575

1.6.0.3.
1.6.0.4.
1.6.0.5.
1.7.
1.7.1.

SINAPI
SINAPI
SINAPI

94201
94219
94224

1.7.1.1.

SINAPI

88489

1.7.1.2.
1.7.1.3.
1.7.1.4.
1.7.1.5.
1.7.1.6.
1.8.
1.8.0.1.
1.8.0.2.
1.9.
1.9.0.1.
1.9.0.2.
1.9.0.3.
1.9.0.4.
1.9.0.5.
1.10.
1.10.0.1.
1.10.0.2.
1.10.0.3.
1.10.0.4.
1.10.0.5.
1.11.
1.11.0.1.
1.11.0.2.
1.11.0.3.
1.11.0.4.
1.11.0.5.
1.11.0.6.
1.11.0.7.
1.11.0.8.
1.11.0.9.
1.11.0.10.
1.11.0.11.
1.11.0.12.
1.11.0.13.
1.11.0.14.
1.11.0.15.
1.11.0.16.
1.11.0.17.
1.11.0.18.
1.11.0.19.
1.11.0.20.
1.11.0.21.
1.12.
1.12.1.

ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

2278
100719
102219
100720
100744

SINAPI
SINAPI

89467
89468

SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI

87872
90407
7593
87527
96116

ORSE
SINAPI
ORSE
SINAPI
ORSE

12334
100689
11945
94570
9290

SINAPI
SINAPI-I
SINAPI
ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE
ORSE
SINAPI-I
SINAPI-I
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

91940
39809
92866
434
676
97605
639
12222
2679
39756
356
91855
92000
92984
91953
91965
91926
101890
93669
93673
91942

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
PINTURA
PINTURA GERAL(INTERNA E EXTERNA)
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixame nto e retoques PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)
REVESTIMENTOS E FORROS
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco,
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESQUADRIAS
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivota nte, exclusive vidro
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1 /2" na vertical e
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector
Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,
Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, ap arente
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento,
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO),
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
ÁGUA FRIA

Quantidade

Custo Unitário
(R$)
131,69
-

BDI
(%)
BDI 1
BDI 1

Preço Unitário
(R$)
164,40
-

Preço Total
(R$)
1.574,95
48.082,23

42,44

BDI 1

52,98

11.202,09

M2

211,44

86,09

BDI 1

107,47

22.723,46

M2
M
M

211,44
14,12
62,82

44,37
30,05
24,42
-

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

55,39
37,51
30,49
-

11.711,66
529,64
1.915,38
26.555,92
26.555,92

M2

918,01

12,78

BDI 1

15,95

14.642,26

m2
M2
M2
M2
M2

918,01
34,65
34,65
46,20
46,20

M2
M2

478,62
10,74

M2
M2
m2
M2
M2

957,23
918,01
39,22
39,22
9,58

m2
UN
m2
M2
m2

10,50
2,00
5,60
4,13
23,10

UN
UN
UN
un
un
UN
un
un
M
UN
m
M
UN
M
UN
UN
M
UN
UN
UN
UN

14,00
1,00
4,00
1,00
1,00
4,00
7,00
1,00
18,00
1,00
15,00
85,00
5,00
60,00
5,00
4,00
350,00
3,00
3,00
1,00
3,00

8,58
8,60
14,53
9,21
9,53
74,34
95,00
13,91
49,86
42,04
40,38
91,91
412,93
1.161,89
452,97
224,32
333,70
13,55
136,50
8,52
79,34
134,34
85,58
232,45
116,49
3,49
488,54
19,23
9,70
24,26
28,80
22,99
55,19
4,15
15,79
75,73
94,25
31,38
-

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

10,71
10,74
18,14
11,50
11,90
92,81
118,60
17,37
62,25
52,48
50,41
114,74
515,50
1.450,50
565,49
280,04
416,59
16,92
170,41
10,64
99,05
167,71
106,84
290,19
145,43
4,36
609,89
24,01
12,11
30,29
35,95
28,70
68,90
5,18
19,71
94,54
117,66
39,17
-

9.831,89
372,14
628,55
531,30
549,78
45.694,48
44.420,72
1.273,76
78.907,77
16.627,09
57.146,12
2.058,27
1.977,08
1.099,21
22.260,29
5.412,75
2.901,00
3.166,74
1.156,57
9.623,23
10.517,07
236,88
170,41
42,56
99,05
167,71
427,36
2.031,33
145,43
78,48
609,89
360,15
1.029,35
151,45
2.157,00
143,50
275,60
1.813,00
59,13
283,62
117,66
117,51
19.788,64
4.585,16
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I
Item

Fonte

Código

Descrição

Unidade

1.12.1.1.
1.12.1.2.
1.12.1.3.
1.12.1.4.
1.12.1.5.
1.12.1.6.
1.12.1.7.
1.12.1.8.
1.12.1.9.
1.12.1.10.
1.12.1.11.
1.12.1.12.
1.12.1.13.
1.12.1.14.
1.12.1.15.
1.12.1.16.
1.12.1.17.
1.12.1.18.
1.12.1.19.
1.12.1.20.
1.12.2.
1.12.2.1.
1.12.2.2.
1.12.2.3.
1.12.2.4.
1.12.2.5.
1.12.2.6.
1.12.2.7.
1.12.2.8.
1.12.2.9.
1.12.2.10.
1.12.2.11.
1.12.2.12.
1.12.2.13.
1.12.2.14.
1.12.2.15.
1.12.2.16.
1.12.2.17.
1.12.2.18.
1.12.3.
1.12.3.1.
1.12.3.2.
1.13.
1.13.0.1.
1.13.0.2.
1.13.0.3.
1.13.0.4.
1.13.0.5.
1.13.0.6.
1.14.
1.14.0.1.
1.14.0.2.
1.14.0.3.
1.14.0.4.
1.15.
1.15.0.1.
1.15.0.2.
1.15.0.3.
1.15.0.4.

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI

89356
89355
89357
94709
94708
89383
89436
89362
89367
4944
89358
89398
479
89395
89351
94495
89426
9500
102605
94795

M
M
M
UN
UN
UN
UN
UN
UN
un
UN
UN
un
UN
UN
UN
UN
un
UN
UN

50,02
35,00
9,31
4,00
2,00
2,00
1,00
10,00
6,00
2,00
4,00
1,00
6,00
5,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
1,00

SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI-I
SINAPI-I
SINAPI
SINAPI

89711
89714
89712
4282
102708
89726
89802
89731
89744
89724
1636
4883
89709
89784
3893
39319
98102
102605

M
M
M
un
UN
UN
UN
UN
UN
UN
un
un
UN
UN
UN
UN
UN
UN

10,00
33,56
37,51
2,00
2,00
4,00
1,00
10,00
2,00
4,00
1,00
5,00
1,00
5,00
2,00
1,00
1,00
3,00

ORSE
UPB

1711
SUM1

un
UN

1,00
1,00

SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
SINAPI
SINAPI

89512
89529
4883
4283
94227
102708

M
UN
un
un
M
UN

54,61
3,00
3,00
2,00
31,90
6,00

ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE

1511
9186
97599
11853

un
m2
UN
Un

4,00
1,00
2,00
2,00

SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI

86888
2066
86902
95547

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
ESGOTO-CASA E MANIPUEIRA EXTERNA
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou
LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm
Caixa de inspeção 0.50 x 0.50 x 0.50m
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SISTEMA DE TRATAMENTO
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)
SUMIDOURO CIRCULAR DIAMETRO 1,20 M,ALTURA 2,50-ANEIS PREMOLDADOS DE
ÁGUA PLUVIAL
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s,
Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital ref letivo
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *20 x 40* cm, em
LOUÇAS E METAIS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

UN
un
UN
UN

2,00
2,00
2,00
4,00

Quantidade

Custo Unitário
(R$)
21,28
17,99
30,33
34,93
27,02
6,62
6,76
8,65
12,04
9,10
7,25
17,82
13,77
12,09
30,64
57,16
8,14
136,73
252,44
31,09
19,17
55,85
28,69
46,11
21,44
7,31
7,50
10,86
24,37
9,99
41,60
540,67
11,93
19,86
17,38
7,06
156,70
252,44
2.355,02
2.500,00
66,64
42,96
540,67
41,39
73,20
21,44
178,40
423,05
26,18
41,76
350,42
47,21
250,85
72,61

27.476 v007 micro

BDI
(%)
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

Preço Unitário
(R$)
26,57
22,46
37,86
43,61
33,73
8,26
8,44
10,80
15,03
11,36
9,05
22,25
17,19
15,09
38,25
71,36
10,16
170,69
315,15
38,81
23,93
69,72
35,82
57,56
26,77
9,13
9,36
13,56
30,42
12,47
51,93
674,97
14,89
24,79
21,70
8,81
195,62
315,15
2.940,01
3.121,00
83,19
53,63
674,97
51,67
91,38
26,77
222,71
528,14
32,68
52,13
437,46
58,94
313,16
90,65

Preço Total
(R$)
1.329,03
786,10
352,48
174,44
67,46
16,52
8,44
108,00
90,18
22,72
36,20
22,25
103,14
75,45
76,50
285,44
20,32
341,38
630,30
38,81
9.142,47
239,30
2.339,80
1.343,61
115,12
53,54
36,52
9,36
135,60
60,84
49,88
51,93
3.374,85
14,89
123,95
43,40
8,81
195,62
945,45
6.061,01
2.940,01
3.121,00
9.907,79
4.543,01
160,89
2.024,91
103,34
2.915,02
160,62
1.588,60
890,84
528,14
65,36
104,26
6.179,08
874,92
117,88
626,32
362,60
3
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I
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Código

Descrição

Unidade

1.15.0.5.
1.15.0.6.
1.15.0.7.
1.15.0.8.
1.15.0.9.
1.15.0.10.
1.16.
1.16.0.1.
1.16.0.2.
1.16.0.3.
1.16.0.4.
1.16.0.5.
1.16.0.6.
1.16.0.7.
1.16.0.8.
1.16.0.9.
1.17.
1.17.0.1.
1.17.0.2.
1.17.0.3.
1.17.0.4.
1.18.
1.18.0.1.

SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE

95544
95542
2050
12476
86915
2074

UN
UN
un
m2
UN
un

2,00
2,00
2,00
7,20
3,00
1,00

SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE

96973
8082
9379
10209
8795
10090
10425
89712
9051

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO.
Chuveiro plástico sem registro
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumi nío branco,
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cr omada, sifão
SPDA
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado
Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para c abos 35mm² a
Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instala ção
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressão
EQUIPAMENTOS
Prensa
Forno
Ralador
Peneira
SERVIÇOS FINAIS
Limpeza geral

M
kg
un
un
un
un
un
M
un

165,00
143,00
6,00
6,00
8,00
8,00
80,00
10,80
1,00

un
un
un
un

1,00
1,00
1,00
1,00

m2

182,59

COTAÇÃO
COTAÇÃO
COTAÇÃO
COTAÇÃO
ORSE

Encargos sociais:

2450

Quantidade

Custo Unitário
(R$)
31,62
26,43
31,03
293,12
114,46
730,19
62,96
118,31
39,05
2,96
22,77
2,05
11,61
28,69
294,83
5.000,00
8.000,00
6.500,00
4.500,00
2,02

BDI
(%)
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

Preço Unitário
(R$)
39,47
33,00
38,74
365,93
142,89
911,57
78,60
147,70
48,75
3,70
28,43
2,56
14,49
35,82
368,07
6.242,00
9.987,20
8.114,60
5.617,80
2,52

Preço Total
(R$)
78,94
66,00
77,48
2.634,70
428,67
911,57
36.566,85
12.969,00
21.121,10
292,50
22,20
227,44
20,48
1.159,20
386,86
368,07
29.961,60
6.242,00
9.987,20
8.114,60
5.617,80
460,13
460,13

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;
rio; Preço Total.
To
ota
tal
tal.
a

JUSSIAPE/ BA
Local
15 de dezembro de 2021
Data

Nome:
e:
o:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:
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DESENHO

JORGE
VERIFIC.

APROV.

DETALHE CAIXA DE HIDRÔMETRO
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES:
1.
2.

MEDIDAS EM METRO.
TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO
DE FABRICAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU
EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

3.

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
GESTÃO

ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR
PROJETO
ÁGUA FRIA

REFORMA DA CASA DE FARINHA
PRANCHA

PLANTA BAIXA,BARRILETE E ESQ.VERTICAL
ENGENHEIRO

DESENHO

CREA.

JORGE BRANDÃO
DATA

24.721D/BA
NÚMERO DE PROJETO

NOV 2021
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