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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022
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: 06/06/2022.

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 Implantação do Sistema
de Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordelange Novais Pereira, localizado no Município de
Jussiape/BA, conforme CONVÊNIO Nº 52/2022 /SUDESB - SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO
ESTADO DA BAHIA, de acordo com o projeto básico, constante no processo, e toda a documentação
Visto da presidente CPL
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apresentada e relacionada em anexo que 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$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e dezoito reais e treze 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.
Visto da presidente CPL
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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;
Visto da presidente CPL
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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 004/2022
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 004/2022
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 04 de junho 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):
Visto da presidente CPL

Tomada de Preços Nº 004/2022 – FL. 6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y2FKBZNWLVC0PVQT5MDM0A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
8 - Ano - Nº 1899

Jussiape

PROCESSO ADMINISTRATIVO

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

Nº: 042/2022
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

&13-)RQH)D[  

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 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;

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.
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
Visto da presidente CPL
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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)

7.5.

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
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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

Mínimo

Máximo

Garantia

Item Componente do BDI

0,00

0,42

Risco

0,00

2,05
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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
de execução da obra, prevalecerá o disposto no projeto.
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9.1.

_______________________
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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
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.
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9.3

_______________________
Funcionário (a).

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
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
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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.
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.
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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.
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
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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
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)
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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.
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.
Visto da presidente CPL

Tomada de Preços Nº 004/2022 – FL. 16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y2FKBZNWLVC0PVQT5MDM0A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
18 - Ano - Nº 1899

Jussiape

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 042/2022
Folha Nº __________.

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

15.

_______________________
Funcionário (a).

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:

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
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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.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO:

19.1.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

19.1.1. As despesas provenientes do presente
orçamentária do exercício de 2022:

edital correrão por conta da seguinte dotação

UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Ação: 10001.2781200761.037 - CONTRUCAO E REFORMA DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL.
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
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,
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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.
20.1.5. As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão formalizadas por meio
de Instrumentos Contratuais Aditivos.
Visto da presidente CPL
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21.
21.1.

_______________________
Funcionário (a).

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
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
Visto da presidente CPL
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_______________________
Funcionário (a).

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;
23.1.3. Paralisações dos serviços.
23.1.4. Imperícia,

negligência,

imprudência,

ou

desídia

na

observância

das

condições

técnicas
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_______________________
Funcionário (a).

estabelecidas no contrato e seus anexos, ou na execução dos serviços.
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.
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.
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23.5.
defesa.
24.

_______________________
Funcionário (a).

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
que por mais privilegiado seja, será o da Comarca da Cidade de Livramento de Nossa Senhora- BA.
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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 (Caso opte pela visita);
Anexo V – Modelo de Declaração do Responsável Técnico (Caso não opte pela visita

técnica);
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento com o art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123/2006;
Anexo VII – Quantitativo e Orçamento de Materiais e Serviços/Planilha Orçamentária;
Anexo VIII – Cronograma Físico-Financeiro; e,
Anexo IX – 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;

g)

Lei Orgânica do Município;

h)

Normas Técnicas para Obras e Serviços de Engenharia da Associação Brasileira
Visto de
da presidente CPL
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Funcionário (a).

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, 19 de maio de 2022.

Zoraide Maria Souza Pereira
PRESIDENTE DA CPL.

ANEXO I - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022
Visto da presidente CPL
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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
004/2022.

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
Implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordelange Novais Pereira,
localizado no Município de Jussiape/BA, conforme CONVÊNIO Nº 52/2022 /SUDESB SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA., 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 004/2022.
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
orçamentária, plantas e proposta da contratada, do Processo Licitatório na modalidade
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TOMADA DE PREÇOS Edital nº 004/2022.

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:

6.1.1.1.

Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo INCC – Índice
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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:
UNIDADE/ORGÃO:........................
Projeto/Atividade:
Elemento: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: Transferências de Convênio

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
Visto da presidente CPL
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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
em vias e logradouros públicos do Município de Indaial, bem como todas as normas de
execução propostas pela ABNT.
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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:
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,
Visto da presidente CPL
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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
públicos do Município de Jussiape, bem como todas as normas de execução propostas pela
ABNT;
Visto da presidente CPL
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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;

g)

violação de segredo da empresa;
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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 004/2022.
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.
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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 004/2022

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 004/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

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

inscrito

no

CNPJ

n°...................,

por

intermédio

de

seu

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF n o ........................., 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 004/2022
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

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 Implantação do Sistema de
Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordelange Novais Pereira, localizado no
Município de Jussiape/BA, conforme CONVÊNIO Nº 52/2022 /SUDESB SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, 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 004/2022, 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)
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ANEXO V
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

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

Tomada de Preços Nº 004/2022 – FL. 44

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y2FKBZNWLVC0PVQT5MDM0A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
46 - Ano - Nº 1899

Jussiape

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 042/2022
Folha Nº __________.

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

_______________________
Funcionário (a).

ANEXO VI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

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 004/2022

PLANLHA ORÇAMENTÁRIA

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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ANEXO VIII –
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;

Visto da presidente CPL
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ANEXO IX
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

PROJETOS

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES / COORDENAÇÃO DE OBRAS
PLANILHA RESUMO
ITEM

1,25

SERVIÇO

VALOR

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BAHIA
1.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.2

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL

1.4

INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO

33.082,72
22.440,89

ENCARGOS SOCIAIS (%): 85,04%(HORA)
47,38%(MÊS)
BDI: 25%
FONTE: ORSE - FEVEREIRO 2022 / SINAPI - MARÇO 2022

331.019,52
11.875,00

TOTAL EM R$
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1,25

ITEM

CONTRATO

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

1

SERVIÇOS

UND

QTD

PREÇO UNIT.
SEM BDI

PREÇO UNIT.
COM BDI

1.1

33.082,72

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

176,00

93,45

116,81

1.1.2

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

352,00

28,46

35,58

1.2
1.2.1

TOTAL

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BAHIA

00051/ORSE

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00)M INSTALADA

M2

346,26

432,83

3.462,64
18.518,25

93584

BARRACÃO DA OBRA

M2

15,00

987,64

1.234,55

1.2.3

COMP 1

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

M2

400,00

0,92

1,15

1.3

12.524,16

8,00

1.2.2

460,00

331.019,52

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL

1.3.1

20.558,56

22.440,89

SERVIÇOS PRELIMINARES

PADRÃO DE ENTRADA

19.054,30

1.3.1.1

COMP 2

QUADRO TC PADRÃO COELBA 1,60 x 0,60 x 0,25

UND

1,00

3.029,51

3.786,89

3.786,89

1.3.1.2

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

M3

2,88

72,11

90,14

259,60

1.3.1.3

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

M3

2,08

43,72

54,65

113,67

1.3.1.4

100981

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

M3

2,70

8,87

11,09

29,99

1.3.1.5

95879

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

81,12

1,31

1,64

133,04

1.3.1.6

92223

MANILHA DE CONCRETO Ø 0,8M COMPRIMENTO 1M PARA APRUMAR OS POSTES

UND

1,00

534,16

667,70

667,70

1.3.1.7

94971

CONCRETO FCK 25 MPA (FIXAÇÃO DOS POSTES E ENVELOPAMENTO)

M3

0,64

469,74

587,18

375,80

1.3.1.8

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM

M3

0,10

28,90

36,13

1.3.1.9

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,64

258,32

322,90

206,66

1.3.1.10

COMP 3

UND

1,00

2.764,49

3.455,61

3.455,61

1.3.1.11

100954

TXKM

60,00

7,96

9,95

597,00

1.3.1.12

COMP 4

M2

0,21

299,42

374,28

78,60

1.3.1.13

101879

POSTE DE CONCRETO H=9M/200KG DUPLO T, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
INTERNA
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK =
15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

1,00

746,91

933,64

933,64

M3xKM

3,61

1.3.1.14

COMP 5

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE 2 DE TENSÃO DPS 20KA - 175V

UND

1,00

79,34

99,18

99,18

1.3.1.15

101938

CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO SAGA, PADRÃO COELBA

UND

1,00

98,84

123,55

123,55

101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

4,00

695,50

869,38

3.477,52

1.3.1.17

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

2,00

149,67

187,09

374,18

1.3.1.18

101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

8,00

69,73

87,16

697,28

1.3.1.19

101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

2,00

69,73

87,16

1.3.1.20

101890

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

UND

16,00

15,45

19,31

308,96

1.3.1.21

2969/ORSE

CHAVE FUSIVEL 15KV - 100A

UND

6,00

421,00

526,25

3.157,50

1.3.1.16

1.3.2

SISTEMA DE ATERRAMENTO

174,32

49.495,44

1.3.2.1

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

M3

36,33

72,11

90,14

3.274,63

1.3.2.2

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

M3

35,37

43,72

54,65

1.933,01

1.3.2.3

100981

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

M3

45,98

8,87

11,09

509,94

1.3.2.4

95879

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

1.379,46

1,31

1,64

2.262,32

1.3.2.5

98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

UND

12,00

45,72

57,15

685,80

1.3.2.6

1.710,36

M3xKM

COMP 6

ISOLADOR POLIMÉRICO 15KV

UND

12,00

114,02

142,53

1.3.2.7

96988

MASTRO 1 ½

UND

4,00

143,52

179,40

1.3.2.8

COMP 7

SINALIZADORES ÁEREOS DUPLOS 2X60/220W COM RELÉ

UND

4,00

445,52

556,90

2.227,60

1.3.2.9

96973

CABO DE COBRE NU 35 MM² COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

140,00

62,30

77,88

10.903,20

1.3.2.10

96974

CABO DE COBRE NU 50 MM² COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

200,00

81,39

101,74

20.348,00

PARA SPDA
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DIRETORIA DE OPERAÇÕES / COORDENAÇÃO DE OBRAS
1,25

ITEM

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

1.3.2.11

COMP 8

1.3.2.12

98463

1.3.2.13

CONTRATO
SERVIÇOS

UND

QTD

PREÇO UNIT.
SEM BDI

PREÇO UNIT.
COM BDI

TOTAL

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND

15,00

107,72

134,65

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN

UND

4,00

21,18

26,48

COMP 9

SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

36,00

21,20

26,50

954,00

1.3.2.14

COMP 10

SOLDA EXOTÉRMICA PARA ATERRAMENTO

UND

15,00

62,50

78,13

1.171,95

1.3.2.15

96989

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, COM PARA RAIOS TIPO FRANKLIN

UND

4,00

120,11

150,14

600,56

1.3.2.16

39997

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

UND

12,00

0,40

0,50

1.3.2.17

39211

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE

UND

30,00

1,73

2,16

1.3.3

1 1/4", PARA ELETRODUTO

FIOS E CABOS ELÉTRICOS

2.019,75
105,92

6,00
64,80
54.968,94

1.3.3.1

92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV

M

60,00

38,83

48,54

1.3.3.2

92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV

M

26,00

17,83

22,29

579,54

1.3.3.3

91933

CABO FLEX.

10MM² 1KV (PRETO)

M

100,00

16,41

20,51

2.051,00

1.3.3.4

91933

CABO FLEX.

10MM² 1KV (AZUL)

M

100,00

16,41

20,51

2.051,00

1.3.3.5

91933

CABO FLEX.

10MM² 1KV (VERDE)

M

100,00

16,41

20,51

2.051,00

1.3.3.6

91931

CABO FLEX.

6MM² 1KV (PRETO)

M

1.600,00

10,41

13,01

20.816,00

1.3.3.7

91931

CABO FLEX.

6MM² 1KV (AZUL)

M

550,00

10,41

13,01

1.3.3.8

91931

CABO FLEX.

6MM² 1KV (VERDE)

M

550,00

10,41

13,01

7.155,50

1.3.3.9

91926

CABO FLEX.

2,5MM² 750V (PRETO)

M

660,00

4,12

5,15

3.399,00

1.3.3.10

91926

CABO FLEX.

2,5MM² 750V (AZUL)

M

660,00

4,12

5,15

3.399,00

CABO FLEX.

2,5MM² 750V (VERDE)

1.3.3.11

91926

2.912,40

7.155,50

M

660,00

4,12

5,15

1.3.4.1

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

M3

44,88

72,11

90,14

4.045,48

1.3.4.2

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

M3

37,06

43,72

54,65

2.025,08

1.3.4.3

100981

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

M3

46,32

8,87

11,09

513,68

1.3.4.4

95879

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

694,79

1,31

1,64

1.139,46

1.3.4.5

92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARA APRUMAR OS POSTES

UND

12,00

534,16

667,70

8.012,40

1.3.4.6

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

7,68

258,32

322,90

2.479,87

1.3.4.7

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
600 L

M3

7,68

469,74

587,18

4.509,54

1.3.4.8

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM

M2

2,89

28,90

36,13

104,42

1.3.4.9

COMP 11

POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 21M/1000KG - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - CILEL OU SIMILAR

UND

4,00

9.775,99

12.219,99

48.879,96

TXKM

1.3.4

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

3.399,00
85.622,53

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

100954

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
INTERNA

1.200,00

7,96

9,95

11.940,00

1.3.4.11

34519

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM

UND

8,00

82,24

102,80

822,40

1.3.4.12

95789

CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO LB Ø1"

UND

16,00

36,20

45,25

1.3.4.13

95796

CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TB Ø1"

UND

8,00

42,62

53,28

1.3.4.10

1.3.5
1.3.5.1

COTAÇÃO

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA

M3xKM

INSTALAÇÃO DOS PROJETORES
PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 750 WATTS COM LENTE 4X4 + COBERT (5 MÓDULOS DE 150 WATTS) / (LUMILEDS
- LUXEON 3030) 150LM/W. FLUXO LUMINOSO DO LED: (@TJ=25°C): 105.000 LM - FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÉDIO:
97.500 LM - TENSÃO: BIVOLT - MEDIDAS: 168 (L) X 320 (C) X 143 (A) MM - PESO: 3 KGS - COR: CINZA ÂNGULO: 10°, 20° E 38° - TEMPERATURA COR: 5.000K E 6.500K - GRAU PROTEÇÃO: IP 67 - VIDA ÚTIL: 50.000 HRS

724,00
426,24
121.878,31

UND

24,00

3.003,71

3.754,64

90.111,36

266,19

332,74

3.327,40

97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M

UND

10,00

1.3.5.3

11057

PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 24X1.1/2" BW ZINCADO PONTA #5 CÓD 24W5

UND

100,00

0,24

0,30

1.3.5.4

95756

LUVA LISA GALVANIZADA 1.1/2"

UND

20,00

16,41

20,51

410,20

1.3.5.5

1777

CURVA GALVANIZADA PESADA C/ ROSCA 1.1/2"

UND

18,00

66,19

82,74

1.489,32

1.3.5.6

2501

SEALTUBO 1"

M

16,00

17,46

21,83

349,28

1.3.5.2
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SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES / COORDENAÇÃO DE OBRAS
1,25

CONTRATO

ITEM

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

PREÇO UNIT.
SEM BDI

PREÇO UNIT.
COM BDI

1.3.5.7

39602

CONECTOR MACHO GIRATÓRIO RETO 1" BSP

UND

55,00

1,53

1,91

105,05

1.3.5.8

7552

TAMPA CEGA P/CONDULETE TRAMONTINA 1"

UND

40,00

30,00

37,50

1.500,00

1.3.5.9

7583

BUCHA COM PARAFUSO S8

UND

50,00

0,41

0,51

25,50

1.3.5.10

95789

UND

16,00

36,20

45,25

724,00

1.3.5.11

95780

UND

16,00

32,90

41,13

658,08

1.3.5.12

95796

UND

16,00

42,62

53,28

852,48

400,00

26,35

32,94

13.176,00

26,00

8,87

11,09

288,34
5.298,00

SERVIÇOS

CONDULETE DE
FORNECIMENTO
CONDULETE DE
FORNECIMENTO
CONDULETE DE
FORNECIMENTO

ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE E INSTALAÇÃO
ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE E INSTALAÇÃO
ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE E INSTALAÇÃO

UND

QTD

1.3.5.13

2502

DUTO CORRUGADO CANALEX 1.1/2", (40MM)

1.3.5.14

2668

TAMPÃO TERMINAL PARA CANALEX 1.1/2"(40MM)

1.3.5.15

91864

ELETRODUTO RIGIDO DE PVC, ROSQUEAVEL,1''

1.3.5.16

COMP 12

1.3.5.17

11270

1.3.5.18

404

FITA ISOLANTE DE BAIXA 20 METROS

1.3.5.19

408

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA HELLERMAN DE 30CM

1.3.5.20

COMP 13

FITAS DE INDICAÇÃO ELETRICA DE MARCAÇÃO NAS CORES BRANCA, VERMELHA, MARROM, AZUL E VERDE

1.3.5.21

COMP 14

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

1.3.5.22

COMP 15

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

1.3.5.23

COMP 16

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

108,00

1.3.5.24

COMP 17

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

1.3.5.25

COMP 18

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO

UND

1.4
1.4.1

M
UND
M

300,00

14,13

17,66

BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1.1/2"

UND

8,00

13,91

17,39

139,12

ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA DE 1.1/2"

UND

80,00

3,42

4,28

342,40

M

20,00

1,22

1,53

UND

200,00

1,04

1,30

260,00

M

250,00

5,14

6,43

1.607,50

8,00

5,89

7,36

58,88

12,00

6,97

8,71

104,52

5,57

6,96

751,68

20,00

5,19

6,49

20,00

4,35

5,44

TOTEM EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO), DIMENSÕES DE 1,80 X 1,00 M, ONDE SE APRESENTAM O NOME DA OBRA E AS
MARCAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA - SUDESB,
ALÉM DA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO (0,60 X 0,80M). INCLUSO, FRETE, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO
LOCAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.

ENCARGOS SOCIAIS (%): 85,04%(HORA)
47,38%(MÊS)
BDI: 25%
FONTE: ORSE - FEVEREIRO 2022 / SINAPI - MARÇO 2022

30,60

129,80
108,80

11.875,00

INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO
COMPOSIÇÃO

TOTAL

UND

1,00

9.500,00

TOTAL EM R$
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CRONOGRAMA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
ETAPAS

PERÍDO
DIAS

SERVIÇOS

1º MÊS
10
20
30

FÍSICO - FINANCEIRO

40

2º MÊS
50
60

VALOR TOTAL
(R$)

%

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JUSSIAPE - BAHIA
1.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.2

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL

1.4

INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO

EXECUÇÃO
VALOR (R$)
EXECUÇÃO
VALOR (R$)
EXECUÇÃO
VALOR (R$)
EXECUÇÃO
VALOR (R$)
SOMA PARCIAL
SOMA TOTAL

R$
%
R$
%

16.541,36

16.541,36

22.440,89
165.509,76

165.509,76

204.492,01
51%
204.492,01
51%

11.875,00
193.926,12
49%
398.418,13
100%

PREVISÃO

PREVISÃO
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33.082,72

8,30%
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5,63%
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83,08%
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SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTES
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS
TIPO

CÓDIGO

- ANALÍTICO

INSUMO / SERVIÇO

UNID

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

M2

1,000

INSUMO

20206

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M

0,020

11,88

0,24

COMPOSICAO

88253

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,020

11,94

0,24

COMPOSICAO

88288

NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,015

14,64

0,22

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,012

18,23

TIPO

CÓDIGO

COMP 1

COMP 2

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

INSUMO / SERVIÇO

UNID

COEFICIENTE

0,92

PREÇO UNITÁRIO

0,22
VALOR PARCIAL

UND

1,000

COMPOSICAO

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,600

24,89

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,800

18,23

14,58

COMPOSICAO

03981/ORSE

UN

1,000

3.000,00

3.000,00

TIPO

QUADRO TC PADRÃO COELBA 1,60 x 0,60 x 0,25

CAIXA DE MEDICAO INDIRETA EM ALUMÍNIO FORNECIMENTO

CÓDIGO

COMP 3

INSUMO / SERVIÇO

UNID

POSTE DE CONCRETO H=9M/200KG DUPLO T, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COEFICIENTE

3.029,51

PREÇO UNITÁRIO

14,93

VALOR PARCIAL

UND

1,000

UN

1,000

603,91

H

6,000

18,23

2.764,49
109,38

6,000

230,68

1.384,08

INSUMO

5038

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO

CHP

COMPOSICAO

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

1,000

258,32

258,32

COMPOSICAO

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3

1,000

408,80

408,80

TIPO

- PREPARO MECÂNICO COM

CÓDIGO

INSUMO / SERVIÇO

UNID

COMP 4

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO
ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA

M2

1,000

M3

0,105

429,94

45,14

M3

0,033

414,55

13,68

M2

0,330

128,43

42,38

KG

2,340

14,60

34,16

M2

0,876

52,33

45,84

M2

2,000

4,44

8,88

M2

2,000

24,30

48,60

M2

2,000

13,79

27,58

H
H

1,000
0,600

18,23
24,89

18,23
14,93

COMPOSIÇÃO

00091/ORSE

COMPOSIÇÃO

94963

COMPOSIÇÃO

96533

COMPOSIÇÃO

92760

ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5
PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÊNICA E TRANSPORTE
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

COMPOSIÇÃO

103322

COMPOSIÇÃO

87878

COMPOSIÇÃO

87543

COMPOSIÇÃO

88489

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

COMPOSICAO
COMPOSICAO

88316
88309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TIPO
INSUMO

CÓDIGO

COMP 5
39465

INSUMO / SERVIÇO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE 2 DE TENSÃO DPS 20KA - 175V
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UNID

UND
UN

COEFICIENTE

COEFICIENTE

1,000

1,0000
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PREÇO UNITÁRIO

603,91

VALOR PARCIAL

299,42

PREÇO UNITÁRIO
66,32

VALOR PARCIAL

79,34
66,32
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SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTES
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

- ANALÍTICO

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3000

25,15

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3000

18,23

TIPO

CÓDIGO

COMP 6

INSUMO

03066/ORSE

COMPOSICAO

88264

COMPOSICAO

88316

TIPO

CÓDIGO

COMP 7

INSUMO / SERVIÇO

UNID

UND

ISOLADOR POLIMÉRICO 15KV

COEFICIENTE

1,000

PREÇO UNITÁRIO

7,55
5,47
VALOR PARCIAL

114,02

UN

1,000

101,00

101,00

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,300

25,15

7,55

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,300

18,23

ISOLADOR POLIMÉRICO 15KV

INSUMO / SERVIÇO

UNID

UND

SINALIZADORES ÁEREOS DUPLOS 2X60/220W COM RELÉ

COEFICIENTE

1,000

PREÇO UNITÁRIO

5,47
VALOR PARCIAL

445,52

INSUMO

04662/ORSE

LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA PL 20W / 127V (COMPACTADA INTEGRADA)

UN

2,000

8,75

17,50

INSUMO

06779/ORSE

SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO)1

UN

1,000

415,00

415,00

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,300

25,15

7,55

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,300

18,23

TIPO

CÓDIGO

COMP 8

INSUMO / SERVIÇO

UNID

UND

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSICAO

96985

COMPOSICAO

88247

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TIPO

CÓDIGO

COMP 9

INSUMO / SERVIÇO

1,000

PREÇO UNITÁRIO

5,47

VALOR PARCIAL

107,72

UN

1,0000

96,65

96,65

H

0,2531

18,57

4,70

H

0,2531

25,15

6,37

UNID

SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COEFICIENTE

COEFICIENTE

UND

1,000

PREÇO UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

21,20

INSUMO

4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO
45 MM

UN

2,0000

0,34

0,68

INSUMO

7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN

1,0000

6,68

6,68

COMPOSICAO

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3164

18,57

5,88

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,3164

25,15

TIPO

CÓDIGO

UND

1,000

INSUMO

10428/ORSE

FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 35 MM²

UN

1,000

11,00

11,00

INSUMO

09901/ORSE

FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²

UN

0,250

153,54

38,38

COMPOSICAO

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,300

18,57

5,57

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,300

25,15

TIPO

CÓDIGO

COMP 10

COMP 11

INSUMO / SERVIÇO

SOLDA EXOTÉRMICA PARA ATERRAMENTO

INSUMO / SERVIÇO

COEFICIENTE

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

7,96
VALOR PARCIAL

62,50

PREÇO UNITÁRIO

7,55
VALOR PARCIAL

UND

1,000

H

2,000

11,94

23,88

UN

1,000

7.135,79

7.135,79

H

6,000

18,23

109,38

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO

CHP

10,000

230,68

2.306,80

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

0,300

258,32

77,50

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3

0,300

408,80

122,64

88253

INSUMO

SUDESB

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO

91634

COMPOSICAO

103670
94969

UNID

POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 21M/1000KG - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - CILEL OU SIMILAR

COMPOSICAO

COMPOSICAO

UNID

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
POSTE DE CONCRETO DUPLO T(DT) - 21/1000

- PREPARO MECÂNICO COM
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TIPO

CÓDIGO

COMP 12
INSUMO

11817/ORSE

COMPOSICAO

88247

TIPO

INSUMO

11201/ORSE

COMPOSICAO

88247

TIPO

CÓDIGO

INSUMO
COMPOSICAO

COMP 14
07927/ORSE
88247

TIPO

CÓDIGO

COMP 15
INSUMO

BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1.1/2"
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1.1/2"
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO

COMP 13

07928/ORSE

COMPOSICAO

88247

TIPO

CÓDIGO

INSUMO

07925/ORSE

COMPOSICAO

88247

COMP 16

TIPO

CÓDIGO

INSUMO

08006/ORSE

COMP 17
COMPOSICAO

88247

TIPO

CÓDIGO

INSUMO

00698/ORSE

COMPOSICAO

88247

COMP 18

- ANALÍTICO

INSUMO / SERVIÇO

INSUMO / SERVIÇO

UNID

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

UND

1,000

UN

1,000

10,20

10,20

H

0,200

18,57

3,71

UNID

COEFICIENTE

13,91

PREÇO UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

FITAS DE INDICAÇÃO ELETRICA DE MARCAÇÃO NAS CORES BRANCA, VERMELHA, MARROM, AZUL E VERDE

M

1,000

FITA DE ADVERTÊNCIA ELÉTRICA DE MARCAÇÃO

M

1,0000

1,43

1,43

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,2000

18,57

3,71

INSUMO / SERVIÇO

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO / SERVIÇO

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO / SERVIÇO

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO / SERVIÇO

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO / SERVIÇO

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNID

COEFICIENTE

UND
UN
H
UNID

1,0
1,000
0,200
COEFICIENTE

UND

PREÇO UNITÁRIO

2,18
18,57
PREÇO UNITÁRIO

1,0

UN

1,0000

H
UNID

5,14

0,2000
COEFICIENTE

UND

VALOR PARCIAL

5,89
2,18
3,71
VALOR PARCIAL

6,97
3,26
18,57
PREÇO UNITÁRIO

1,0

3,26
3,71
VALOR PARCIAL

5,57

UN

1,0000

1,86

1,86

H

0,2000

18,57

3,71

UNID

COEFICIENTE

UND

1,000

UN

1,000

H
UNID

0,200
COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

VALOR PARCIAL

5,19
1,48
18,57
PREÇO UNITÁRIO

1,48
3,71
VALOR PARCIAL

UND

1,000

UN

1,000

0,64

0,64

H

0,200

18,57

3,71
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ESTÁDIO

OBSERVAÇÕES:

FOLHA
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N.V.

PROJETO REFERÊNCIA

DESENHO

JORGE

ESTÁDIO MUNICIPAL ODERLANGE NOVAES PEREIRA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TENSÃO 380/220V

ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

1.
MEDIDAS EM METRO.
2.
TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER
PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
3.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO
(TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

PREFEITURA

GESTÃO

PROJETO

PRANCHA

ELE-436/21

NÚMERO DE PROJETO

24721-D

CREA

Planta de Localização

SEM ESCALA

abril 2022

JORGE BRANDÃO

ENGENHEIRO

DATA

ESCALA
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N=8505400

N=8505200

N=8505400

OBSERVAÇÕES:

Planta de situação

24721-D

CREA

ELE-436/21

NÚMERO DE PROJETO

JORGE

PROJETO REFERÊNCIA

DESENHO

FOLHA

ESTÁDIO MUNICIPAL ODERLANGE NOVAES PEREIRA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TENSÃO 380/220V

ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE

1.
MEDIDAS EM METRO.
2.
TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER
PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
3.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO
(TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

PREFEITURA

GESTÃO

PROJETO

PRANCHA

ENGENHEIRO

1:500

abril 2022

JORGE BRANDÃO

DATA

ESCALA
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

TERMO DE CONVÊNIO Nº 52/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUDESB SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA E O
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE/BA.

A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA, autarquia criada pela Lei Delegada n.° 37, de 14.03.83,
modificada pelas Leis nos 4.697 de 15.07.87, 6.074 de 22.05.91 e 9.424 de 27.01.05, com sede à Rua dos Radioamadores, nºs
159-357, Pituaçu, Salvador/Ba, CEP.: 41.740-090, inscrita no CNP/JMF sob o n.º 13.323.001/0001-19, representada neste ato
pelo Diretor Geral VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO, nomeado por Decreto Simples do Governador, publicado no DOE de
27.02.2019, doravante denominada simplesmente SUDESB e o MUNICÍPIO DE JUSSIAPE/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
13.674.148-0001-53, com sede na Praça 09 de Julho, N° 167, centro, Jussiape/Ba, CEP.: 46.670-000, neste ato representado
pelo Prefeito, ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR, portador do CPF n.º 657.434.155-87 e da Carteira de Identidade Civil, RG n°
28086229-5 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça 09 de Julho, N° 30, Centro, Jussiape/Ba, CEP.: 46.670-000, doravante
denominado MUNICÍPIO, tendo em vista o que consta do Processo n.º 069.1475.2022.0001903-78 resolvem celebrar este
Convênio, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INTERPRETAÇÃO: Este CONVÊNIO reger-se-á pelas normas contidas na Lei Estadual n.º
9.433/05 e pelo Decreto nº 9.266/04, suplementadas, no que couber pela Lei Federal n.° 8.666/93 e pelas disposições do direito
privado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Este convênio tem por objeto o apoio financeiro para
implantação do Sistema de Iluminação em LED no Estádio Municipal Ordelange Novais Pereira, localizado no Município de
Jussiape/Ba, constando de administração da Obra; serviços preliminares; implantação do sistema de iluminação em LED para
campo alternativo; e instalação do totem institucional externo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: Este Convênio tem o valor total de R$398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil
quatrocentos e dezoito reais e treze centavos).

§ 1º A SUDESB liberará o recurso em 02 (duas) parcelas, sendo a PRIMEIRA no valor de R$204.492,01 (duzentos e quatro
mil quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo), após a publicação deste Termo no Diário Oficial do Estado da Bahia; e
a SEGUNDA, no valor de R$193.926,12 (cento e noventa e três mil novecentos e vinte e seis reais e doze centavos), após a
comprovação do CONVENENTE que encaminhou à SUDESB a publicação no Diário Oficial do Município da homologação e
adjudicação do processo licitatório realizado para a contratação de empresa especializada para execução da obra, cópia do
inteiro teor do processo licitatório e a ORDEM DE SERVIÇO para início da obra, comprovante da informação à DRT das
exigências contidas na Norma Regulamentadora nº 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no DOU de 06/07/78;
cópia do registro de inscrição do Cadastro Nacional de Obras – CNO da obra junto à Receita Federal do Brasil e cópia da ART Anotação de Responsabilidade Técnica do Profissional, representante do MUNICÍPIO, responsável pela fiscalização da obra,
bem como a aprovação da prestação de contas e execução da obra referente aos serviços da primeira parcela.

§ 2º O valor supracitado não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de
aprovação prévia da SUDESB e da comprovação da fiel execução das etapas anteriores com a devida prestação de contas.

§ 3º A Concedente não efetuará qualquer pagamento a título de taxa de administração ou de outras formas de remuneração
ao Convenente;

§ 4º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a redistribuição dos recursos citados no Caput desta Cláusula, a
associação da Convenente com outrem, o trespasse, a cessão ou transferência, total ou parcial do convênio, bem como a
fusão, cisão ou incorporação da Convenente, não se responsabilizando a Concedente por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados ao atendimento das despesas deste
CONVÊNIO correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 21.301 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB
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Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Unidade Gestora: 0001 - Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 305 - Desenvolvimento Urbano
PAOE: 7973 - Apoio Financeiro a Município para Projeto de Infraestrutura Física na Área de Desporto e Lazer
Região de Planejamento: 5500 - Chapada Diamantina
Natureza da Despesa: 4.4.40.42 - Auxílios - Municípios
Destinação de Recurso: 0.100.000000 e/ou 0.300.000000 - Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro
Valor da Despesa: R$398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e dezoito reais e treze centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SUDESB: Obriga-se a SUDESB a:
1.

Liberar os recursos na forma estabelecida na Cláusula Terceira deste CONVÊNIO;

2.

Acompanhar, por meio da Diretoria de Operações de Espaços Esportivos as ações do Plano de Trabalho;

3.
Registrar este CONVÊNIO em livro próprio e publicá-lo no Diário Oficial do Estado, conforme determinação
legal;
4.
Registrar a CONVENENTE no SICON - Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos, como
suspenso pela Administração, por motivo de inadimplência, quando comprovado indício de irregularidade na aplicação
dos recursos do CONVÊNIO;
5.
Acompanhar e vistoriar a execução do objeto deste CONVÊNIO, através da Diretoria de Operações de
Espaços Esportivos, com a emissão do relatório de acompanhamento da prestação de contas através da Diretoria
Administrativa e Financeira;
6.
Comunicar, através de ofício, a Câmara Municipal do Município Convenente sobre a realização do presente
ajuste.

Parágrafo Único - A SUDESB indica os seguintes servidores para acompanhar e vistoriar a execução do objeto do Convênio:
g) o arquiteto, LUIZ ANTONIO ALMEIDA BRANTES, matrícula n° 69.520.107-9, CAU.A – 12275-0, telefone (71) 3116-9220,
para vistoriar a obra a ser realizada;
h) a servidora, IVANILDES MACHADO VILAS BOAS SOUZA, Coordenadora do Setor de Controle de Contratos e Convênios,
matrícula nº. 69.605102-9, telefone (71) 3116-9226, para receber, avaliar e orientar a prestação de contas do convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: Obriga-se o MUNICÍPIO a:
1.

abrir conta corrente específica para movimentar os recursos recebidos;

2.

Colocar placa padrão no local da obra;

3.

Utilizar os recursos recebidos, exclusivamente, na realização das obras especificadas neste Convênio;

4.
Exigir da empresa contratada o registro do projeto de execução junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura, e, em seguida, encaminhar cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, à
SUDESB;
5.
Contratar obras, serviços e compras para execução do objeto deste Convênio precedidas de licitação, em
conformidade com a lei estadual nº 9.433/05;
6.
Responsabilizar-se pelo Cadastro Específico do INSS da Obra a realizar junto à empresa contratada para
execução, efetuando a inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO;
7.
Vistoriar o cumprimento das disposições contidas na Norma Regulamentadora n° 18, do Ministério do Trabalho
e Emprego, publicada no D.O.U. de 06 de julho de 1978;
8.

Prestar contas da utilização dos recursos recebidos;

9.
Atestar o recebimento da obra através de TERMO PROVISÓRIO DE RECEBIMENTO e TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, com o devido registro do CREA do profissional responsável;
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10.

Responsabilizar-se pela utilização do equipamento esportivo ao fim a que se destina;

11.
Reter, no momento do pagamento à contratada, os valores referentes ao INSS, destacados na Nota Fiscal
apresentada, repassando, somente, o valor líquido daquela nota, conforme o disposto no art. 185 Instrução Normativa
SRP n.º 03, do Instituto Nacional de Seguridade Social, publicada no DOU de 14 de julho de 2005;
12.
Inserir, como cláusula contratual OBRIGATÓRIA, no ajuste a ser firmado com o licitante vencedor, o disposto
no art. 126, da Lei Estadual nº 9.433/2005;
13.
Responsabilizar-se pela execução dos serviços de terraplanagem, nivelamento e possíveis contenções do
terreno onde será construído ou reformado o equipamento esportivo.

§ 1º: O MUNICÍPIO terá como responsáveis pela execução do objeto do Convênio:

a) o Prefeito, Sr. ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR, telefone: (77) 99117-9359 / (77) 99901-4186 que sempre deverá estar à
disposição da SUDESB para fornecer qualquer informação necessária no que tange a execução deste Convênio;
b) o Sr. EVERTON DOS SANTOS NOVAIS, telefone: (77) 99130-8381, que ficará responsável pela prestação de contas
referente a este Convênio;
c) o engenheiro, Sr. GERALDO FERNANDES BARROS, CREA 46587/D, telefone: (75) 9 9249-2853, para ficar responsável
pela fiscalização e acompanhamento da obra do convênio.

§ 2º: As alterações dos itens abaixo relacionados deverão ser solicitadas previamente, por escrito, quando houver necessidade,
não modificando o valor total deste Convênio, estipulado na cláusula terceira:
1.

Projetos;

2.

Especificações dos materiais;

3.

Planilha orçamentária analítica;

4.

Cronograma físico-financeiro.

§ 3º: Quando da conclusão do objeto, fica a cargo do Município a confecção da placa de inauguração modelo Sudesb, sendo de
sua responsabilidade manter contato, no prazo de 30 (trinta) dias antes da data prevista para realização do evento, visando
obter orientação sobre o modelo da referida placa, bem como todos os procedimentos inerentes a realização da cerimônia de
inauguração.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: O MUNICÍPIO deverá instruir o processo de prestação de contas com
os seguintes documentos e informações:

I - ofício de Encaminhamento;
II - cópia do Plano de Trabalho devidamente aprovado;
III - orçamento e cronograma de desembolso;
IV - laudo Técnico de execução da obra, ou situação em que se encontra, assinado por profissional do MUNICÍPIO registrado
no CREA, bem como o registro fotográfico referente às obras concluídas da parcela respectiva;
V - cópia deste Convênio, Termos Aditivos, quando houver, bem como sua(s) respectiva(s) publicação (ões) no Diário Oficial;
VI - uma via da guia de receita do ingresso dos recursos estaduais no erário Municipal;
VII - extrato bancário da referida conta, bem como as movimentações dos recursos durante o período de execução;
VIII - cópia da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente paga e autenticada;
IX - cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO;
X - demonstrativos financeiros e orçamentários da aplicação dos recursos recebidos, apresentados sob forma de formulários,
abaixo enumerados, assinado por profissional responsável pela contabilidade do MUNICÍPIO, com indicação do número do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade, para àqueles necessários:
1.

relação de pagamentos;
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2.

execução da receita e despesa;

3.

conciliação bancária;

4.

execução Físico - Financeira;

5.

declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis.

XI - comprovação das despesas realizadas, apresentando as Notas ou Cupons Fiscais, devidamente atestadas pelo
responsável pela execução da obra, identificando a que se refere (nº do Convênio e Órgão Concedente) e, quando em
fotocópias, devidamente autenticadas:
1.
nos pagamentos efetuados a pessoa jurídica, apresentar as Guias de INSS e FGTS referentes ao período de
execução do serviço, tendo como identificador, e nº da inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO, aberta para
esse fim;
2.
nos pagamentos a trabalhadores avulsos, sem vínculo empregatício, recibos com a identificação do RG, CPF e
endereço de sua residência, e a comprovação do recolhimento da retenção e da cota patronal ao INSS.

XII - cópia dos processos de licitação ou do ato que declarar a dispensa ou inexigibilidade daquele procedimento, em
conformidade com a Lei Estadual n.º 9.433/05 e Lei Federal nº 8.666/93, a serem apresentadas na Prestação de Contas global;
XIII - cópia autenticada do ofício enviado pela empreiteira, responsável pela execução da obra, à Delegacia Regional do
Trabalho, com as informações exigidas na NR n.º 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 18 de julho de 1978.

§ 1º: O MUNICÍPIO solicitará ao Diretor Geral da SUDESB, vistoria dos serviços relativos ao valor dos recursos liberados.

§ 2º: A prestação de contas total dos recursos aplicados será efetuada dentro de 30 (trinta) dias do termino da vigência deste
Convênio.

§ 3º: Constatada irregularidade ou inadimplência na Prestação de Contas, a SUDESB notificará o MUNICÍPIO para que, no
prazo máximo em 30 (trinta) dias, possa sanar as irregularidades e/ou cumprir a obrigação.
CLÁUSULA OITAVA – DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: Os saldos do Convênio, enquanto não utilizados, deverão ser,
obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou
superior a 01 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em
títulos da divida pública, quando a utilização verificar-se em prazo menor que 01(um) mês.

§ 1º: As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão, obrigatoriamente, computadas a crédito do
Convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará
as prestações de contas do ajuste.

§ 2º: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas e não utilizadas, serão devolvidos atualizados
monetariamente, de acordo com a taxa SELIC, à SUDESB, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do término da sua
vigência, sob pena da imediata instauração de tomada de conta especial do responsável.
CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA: Este Convênio tem vigência fixada em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de sua publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ADITAMENTO: Este ajuste poderá ter sua vigência prorrogada, desde que o motivo esteja previsto
no art. 141 e seus incisos, da Lei Estadual n.º 9.433/05.

§ 1º: Poderá a SUDESB prorrogar, de ofício, este Convênio, sempre que der causa ao atraso na liberação dos recursos,
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.
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§ 2º: A solicitação de aditamento deverá ser efetuada no prazo de vigência do Convênio, com justificativa escrita e previamente
autorizada pela SUDESB.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS BENS REMANESCENTES: Os bens patrimoniais
(equipamentos e material permanente), adquiridos, produzidos e transformados ou construídos com os recursos oriundos
do CONCEDENTE permanecerão sob a guarda e responsabilidade do CONVENENTE durante a vigência deste Instrumento,
zelando pela conservação e manutenção dos mesmos.

Parágrafo Primeiro: Findo o CONVÊNIO, observado o fiel cumprimento do objeto nele proposto, verificada a necessidade de
assegurar a continuidade do projeto na finalidade prevista, os bens patrimoniais acima referidos serão incorporados
automaticamente ao patrimônio do CONVENENTE, independentemente de termo de doação.
Parágrafo Segundo: Sendo o CONVÊNIO rescindido por quaisquer dos motivos previstos na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –
DA RESCISÃO, bem como não tendo seu curso regular, os bens patrimoniais acima referidos serão automaticamente
revertidos ao CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: Por conveniência das partes, este Convênio poderá ser rescindido com préaviso de 30 (trinta) dias, ou pela superveniência de força maior ou caso fortuito que o torne inexequível.

Parágrafo Único: A parte que, por inadimplência, der causa a rescisão deste Convênio, responderá pelas perdas e danos,
acrescidas de custas judiciais ou extrajudiciais e honorários advocatícios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: As partes elegem o foro da capital do Estado da Bahia para dirimir as dúvidas
porventura existentes na execução deste Convênio renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordes, firmam este ajuste em 03 (três) vias de igual teor e fim, na presença de 02 (duas) testemunhas
que também o assinam para que surtam os devidos efeitos legais.

Salvador/Ba, 17 de maio de 2022.

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO
Diretor Geral da SUDESB

ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR
Prefeito de Jussiape/Ba

TESTEMUNHAS:
1)__________________________________________
(Nome Legível):
RG:
CPF:

2) ________________________________________
(Nome Legível):
RG:
CPF:
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Documento assinado eletronicamente por Zuleik Carvalho Oliveira, Procurador Chefe, em 18/05/2022, às 08:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral, em 18/05/2022, às 14:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por Eder Jakes Souza Aguiar, Usuário Externo, em 19/05/2022, às 10:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no
site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=
0, informando o código verificador 00047490097 e o código CRC DE8E5780.
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