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PUBLIQUE
e fique legal!

As Publicações Oficiais cumprem este papel.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos, para 

que a população tenha acesso às informações e a 

sua gestão seja transparente e clara.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU
Praça Moraes Moreira, 17 – Bairro: Nossa Senhora do Alívio. 
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DISPENSA N° 001/2022 
ADJUDICAÇÃO 

Nós membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria 

n° 01 de 03 de janeiro de 2022, nos reunimos para analisar o processo de dispensa 

de Licitação n° 001/2022 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e 

jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação em favor da NP CAPACITAÇÃO E 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., inscrita no CNPJ: 07.797.967/0001-95, 

sediada na Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – 10º andar, Campo Comprido, 

Curitiba - PR, 81200-526, objetivando a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços 

praticados pela Administração Pública; com valor total de R$ 10.865,00 (dez mil 

oitocentos e sessenta e cinco reais). 

Aracatu-BA, 03 de janeiro de 2022. 

JAMES PORTO BRITO 
Presidente da Comissão 

LUCIENE ROSA DE JESUS ASSIS 
Membro da Comissão 

SILVIA DOS SANTOS AGUIAR 
Membro da Comissão
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DISPENSA N° 001/2022 
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 001/2022, para que surta os seus 

efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da NP CAPACITAÇÃO 

E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., inscrita no CNPJ: 07.797.967/0001-95, 

inscrita no CNPJ: 07.797.967/0001-95, sediada na Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 

111 – 10º andar, Campo Comprido, Curitiba - PR, 81200-526, objetivando a 

contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta 

de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública; com

valor total de R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais). 

Aracatu-BA, 03 de janeiro de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA 
PREFEITA DE ARACATU/BA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU- BA 

Ratificação do Ato 

O Prefeita Municipal de Aracatu - Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

ratifica os atos administrativos do processo nº 001/2022, DISPENSA 001/2022, 

objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura 

de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração 

Pública, em favor de NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., 

inscrita no CNPJ: 07.797.967/0001-95; com valor total de R$ 10.865,00 (dez mil 

oitocentos e sessenta e cinco reais), de acordo com o inciso II do artigo 24 da Lei 

8.666/93. 

Aracatu/BA, 03 de janeiro de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA
Prefeita Aracatu/BA. 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 

DISPENSA N° 001/2022. 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ARACATU– ESTADO DA BAHIA, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.105.712/0001-80, 
com sede à Rua Libério Alves Maia, 37 – Centro, Aracatu- BA, CEP: 46130-000, 
representada pela Prefeita Municipal, BRAULINA LIMA SILVA, brasileira, maior, 
casada, professora, portador da Carteira de Identidade N.º 03.252.361-00 – SSP/BA 
e inscrita no CPF/MF sob o N.º 484.222.315-49. 

CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., inscrita 
no CNPJ: 07.797.967/0001-95, inscrita no CNPJ: 07.797.967/0001-95, sediada na 
Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – 10º andar, Campo Comprido, Curitiba - PR, 
81200-526. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de 

ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração 

Pública. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado Dispensa n° 001/2022, na forma 
prevista no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua 
assinatura e terá seu término em 31 de dezembro de 2022. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e 
sessenta e cinco reais). 

Prefeitura Municipal de Aracatu- BA, 03 de janeiro de 2022. 

BRAULINA LIMA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA 

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 
CNPJ: 07.797.967/0001-95

Contratada
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1

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2022 

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022 

OBJETO: Contratação de empresa de notória especialização para prestação de 
serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual em 
assessoria e consultoria jurídica.

BASE LEGAL: Art. 74, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 030301 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO; Atividade: 2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS; Elemento de Despesa: 33903500000 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

ASSINATURA DO CONTRATO: 07/01/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 07/01/2022 à 31/12/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA – ESTADO DA BAHIA, 
CNPJ Nº 13.694.138/0001-80 – Assina pela Contratante: Silvan Baleeiro de Sousa – 
Prefeito Municipal. 

CONTRATADA: DANTAS, GÓES E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 
09.550.862/0001-62 – Assina pela Contratada: LILA GONÇALVES ALVES, CPF n° 
034.552.535-39
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2022 

ESPÉCIE: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 

OBJETO: Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio ao Paciente no 
Município de Condeúba – Bahia.

BASE LEGAL: Art. 74, inciso V da Lei Federal nº 14.133/21. 

CRÉDITO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 03.07.01 – SECRETARIA DE 
SAÚDE – FMS; Projeto/Atividade: 2.067 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA; Elemento de Despesa: 3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 400,00 (quatrocentos reais).

ASSINATURA DO CONTRATO: 07/01/2022 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 07/01/2022 à 07/01/2023 

LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, CNPJ nº 
11.740.512/0001-00 – Assina pela Contratante: Vagney Franklin Pereira Silveira – 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde. 

LOCADOR: ANTONIO BALEEIRO ALVES, CPF nº 007.432.498-52. 
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2022 

Processo de Inexigibilidade nº 003/2022
Processo Administrativo nº 005/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CONDEÚBA – BA E A EMPRESA 
DANTAS, GÓES E LIMA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS.

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços pactuam, entre si, o 
MUNICÍPIO DE CONDEÚBA/BA, com sede à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 
53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº
13.694.138/0001-80, neste ato representada por seu Prefeito o SR. SILVAN
BALEEIRO DE SOUSA, brasileiro, maior, agente político, Identidade nº 06876958 05 –
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04, encontradiço a Praça Jovino
Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Bairro Centro, na cidade de Condeúba, Estado da
Bahia, aqui denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DANTAS, GÓES
E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 09.550.862/0001-62, empresa
sediada na Rua Sol Nascente, nº 43, Ed. Empresarial Vitraux, Sala 2203, Bairro Rio
Vermelho, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, representada neste ato pela SRA.
LILA GONÇALVES ALVES, brasileira, maior, capaz, advogada, inscrita na OAB/BA
sob nº 40.205 e CPF n° 034.552.535-39, encontradiça a Rua Sol Nascente, nº 43, Ed.
Empresarial Vitraux, Sala 2203, Bairro Rio Vermelho, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia, aqui denominado CONTRATADO, com fulcro no art. 74, inciso III, da Lei nº
14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 005/2022,
resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os contratantes
às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a seguir
enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços técnicos

especializados de natureza predominantemente intelectual em assessoria e 
consultoria jurídica por meio do exercício da atividade singular da advocacia, 
cuja concorrência é por lei proibida, pretendendo-se: a) emissão de pareceres 
em processos administrativos municipais, especialmente, atinentes ao controle 
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interno, indicando às autoridades competentes as providências necessárias à 
aplicação da legislação vigente; b) promoção de medidas jurídicas consultivas e 
contenciosas visando a aplicação das inconstitucionalidades manifestadas pelo 
Supremo Tribunal Federal em matéria do Direto Constitucional-Municipal de 
modo a reduzir os custos do Ente; c) ainda, seguindo a linha de privilegiar a 
economicidade à Municipalidade, através da representação jurídica nos 
processos administrativos e judiciais em tramitação ou que venham a tramitar 
em Órgãos Públicos Executivos e Judiciais sediados na Capital do Estado, em 
Salvador, como as Secretarias Estaduais de Governo, o Tribunal de Justiça da 
Bahia, Tribunais de Contas, o Tribunal Regional do Trabalho, e também em 
Órgãos e Tribunais Federais em Brasília/DF; d) promoção de medidas jurídicas 
contra ex-gestores para fins de permitir que o MUNICÍPIO esteja resguardado de 
responsabilidade por atos equivocados dos seus administradores, restando 
assim permanentemente apto, por esse enfoque, para receber Recursos de 
Transferências Voluntárias da União e dos Estados; e) exercer o 
assessoramento do MUNICÍPIO na edição e aprovação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA; f) divulgar matéria 
doutrinária, legislativa e jurisprudencial de interesse da Administração Pública 
Municipal; g) exercer outras atividades correlatas em matéria do Direito 
Constitucional Municipal., conforme especificações constantes na proposta, 
constantes do Processo Administrativo nº 005/2022. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR
2.1. As especificações, quantidade e preços contratados constam relacionados

abaixo:

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT  VALOR TOTAL  
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados em Assessoria e Consultoria jurídica  Mensal 12  R$ 10.500,00   R$    126.000,00 

TOTAL  R$    126.000,00 

2.2. O valor do presente Contrato é de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) 
em parcelas mensais de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

2.3. O preço objeto da contratação não será reajustado em quaisquer hipóteses. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e,

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste 
Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 11

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



3

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da Administração, 
nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/21, 
com suas modificações posteriores, desde que mediante celebração de termo 
aditivo.

4.2. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do 
mesmo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA,

mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor 
correspondente.

5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, o número 
do contrato e o nº da nota de empenho.

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na 
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e 
pagamento da despesa. 

5.3. O pagamento será efetuado à CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante 

5.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos seguintes 
documentos:

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federa, Fazenda Estadual e Fazenda 
Municipal da sede ou domicílio do credor;

5.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);

5.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O CONTRATANTE não efetuará pagamento de título descontado ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.
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5.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, na 
forma estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos 
colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese 
alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos incontinenti, à pessoa 
jurídica que os houver apresentado.

5.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA,
não são geradores de direito a reajustamento de preços.

5.8.1. No caso do Município de Condeúba atrasar, eventualmente, o pagamento, o 
preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de juros de mora, 
à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em 
relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização monetária, através da 
variação do IPCA do IBGE. 

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - FMAS, sediada na Rua Padre Waldemar, nº 126, Bairro Centro, na 
cidade de Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ 
sob nº 14.872.461/0001-69.

5.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos

consignados na seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 030301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO; Atividade: 2013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS; Elemento de Despesa: 33903500000 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação

formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou 
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja certificada 
nos termos da lei.

7.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais 
indicados pelo CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do 
termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
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7.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa.  

7.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao 
transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e apresentar os 
respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE.

7.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado da contratação.  

7.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas 
para o CONTRATANTE.

7.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para recebimento 
do CONTRATANTE, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência 
de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

7.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

7.9. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos produtos.

7.10. Respeitar as normas de controle de produtos e de fluxo de pessoas nas 
dependências do CONTRATANTE.

7.11. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o 
descarregamento dos produtos contratados;

7.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
CONTRATANTE, imediatamente por escrito.

7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante à 
entrega dos produtos contratados.

7.14. Responder ao CONTRATANTE nos casos e qualquer tipo de autuação ou ação 
que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como 
pelos contratos de trabalho de seus empregados, que envolvam eventuais 
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decisões judiciais, eximindo o CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade.

7.15. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência.

7.16. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  

7.17. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

7.18. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento os produtos, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza.

7.19. Fiscalizar o perfeito cumprimento da entrega dos produtos a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.  

7.20. Comunicar tempestivamente ao CONTRATANTE qualquer imprevisto ou atraso 
na entrega do material/serviço objeto deste Contrato, por força maior ou alheio à 
sua vontade e controle, ficando a CONTRATANTE responsável pelo seu 
deferimento ou não, do pedido de dilação/prorrogação de prazo de entrega, 
aplicando as sanções previstas neste Contrato, bem como todas aquelas a que 
estiver sujeitas por lei.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade 

financeira para a quitação de seus débitos frente à CONTRATADA, sob pena de 
ilegalidade dos atos.  

8.2. Requisitar a entrega dos produtos/serviços, estabelecendo dia, hora, quantidade, 
local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do 
objeto.

8.3. Receber os produtos/serviços, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

8.3.1. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.  

8.4. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.
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8.5. Comunicar à CONTRATADA sobre possíveis irregularidades observadas na 
entrega dos produtos fornecidos, para imediata correção, solicitar o reparo, a 
correção, a remoção ou a substituição em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções.

8.6. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos produtos.

8.7. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução da entrega dos 
produtos, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da CONTRATADA em suas dependências, desde que 
respeitadas as normas de segurança.

8.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA de qualquer sanção.

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste 
Contrato.

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.

8.11. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação e do 
fornecimento/prestação.

8.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

8.13. Fiscalizar a entrega do bem por um representante designado para esse fim, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
fornecimento/execução e de tudo dará ciência à Administração.

8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
da contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 14.133/21.

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e imediata, após

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.

9.1.1. Os serviços serão prestados de forma híbrida, com a visita periódica dos 
profissionais (advogados, técnicos e demais membros da equipe). 
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9.1.2. As solicitações de serviços poderão acontecer a qualquer momento, conforme 
necessidade da Administração e serão solicitadas por e-mail, Whatsapp ou 
contato telefônico ao prestador que terá que, até 5 dias úteis da confirmação do 
recebimento, realizar o serviço solicitado. 

9.1.2.1. Os serviços deverão ser entregues nos locais agendados pelos órgãos 
solicitantes sendo que os fornecimentos deverão ocorrer em horário de 
expediente da Administração, nos dias úteis, sempre das 07:00 às 13:00 
horas, salvo em situações de urgência da Administração, mediante prévio 
agendamento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato 
e na Lei 14.133/2021. 

9.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e 
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.

9.3. O contratado ficará obrigado a proceder a execução total dos serviços. 

9.4. Cabe à CONTRATADA assumir as despesas de seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive, de diárias, locomoção e 
refeições relacionadas às visitas. 

9.5. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE,
especialmente designados. 

11. CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas

deste contrato, das normas e condições estabelecidas no Processo de 
Inexigibilidade de Licitação e do regime de direito público a que está submetido, 
aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral do contrato e as 
disposições de direito privado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Inexigibilidade de

Licitação nº 003/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
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CONTRATADA, depois de devidamente selecionada pela Comissão 
Permanente de Licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REGÊNCIA
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente avença

são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas com o disposto na Lei 
Orgânica do Município de Condeúba.

13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela lei de 
regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito 
público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA – DAS SANÇÕES
14.1. Se a CONTRATADA descumprir quaisquer das condições deste instrumento,

ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, da Lei nº 
14.133/21, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

14.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do contrato, 
se for entrega única.

14.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e 
sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-se a inexecução 
total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas.  

14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:

14.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;

14.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota 
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, ficando 
limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;

14.3.3. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de 
qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em dobro em caso de 
reincidência;
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14.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada.

14.4. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do contrato, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de até cinco ano ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição.

14.5. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber 
do CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 
não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão 
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda o 
CONTRATANTE proceder à cobrança judicial da multa.

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do 
CONTRATANTE.

14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação.  

14.8. No caso de aplicação de penalidades, o CONTRATANTE deve informar a 
Secretaria Municipal de Administração, para providências quanto ao registro no 
Cadastro Geral de Fornecedores de Condeúba.  

14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e, 
consequentemente:

14.9.1. a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE;
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14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

14.9.3. as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 
demais, quando cabíveis. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a garantia,

conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas

nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as consequências legais, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à defesa prévia.  

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade, 
bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, 
durante a vigência deste instrumento.  

18.2. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.  

18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do 
CONTRATANTE.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou

se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 
objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser 
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
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20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao processo de 
origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21. 

Condeúba – BA, 07 de janeiro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
CNPJ nº 13.694.138/0001-80 

Silvan Baleeiro de Sousa
Contratante

DANTAS, GÓES E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ nº 09.550.862/0001-62 

Lila Gonçalves Alves
Contratada

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________
Nome: Nome: 
CPF nº: CPF nº:

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 21

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



1

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2022 

Processo de Inexigibilidade nº 008/2022
Processo Administrativo nº 017/2022

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONDEÚBA – BA E 
ANTONIO BALEEIRO ALVES. 

Pelo presente instrumento de Contrato de Locação de Imóvel pactuam, entre si, o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA, Estado da Bahia, pessoa jurídica 
de direito público, com sede na Praça da Bandeira, s/n, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.740.512/0001-00, neste ato 
representada pelo Secretário o SR. VAGNEY FRANKLIN SILVEIRA PEREIRA, CPF nº 
010.657.495-70, RG nº 08.790.283-43, encontradiço a Rua São Luís , nº 184, Bairro 
São Vicente de Paula, na cidade de Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominada 
LOCATÁRIO, e do outro lado ANTONIO BALEEIRO ALVES, brasileiro, maior, capaz, 
portador do CPF nº 007.432.498-52, RG nº 02267457 83, 16.478.426-89 residente e 
domiciliado a Avenida 14 de maio, nº 517, Bairro Divino Espírito Santo, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, aqui denominado LOCADOR, com fulcro no art. 74, inciso 
V, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
017/2022, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente contrato, sujeitando-se os 
contratantes às normas da Lei Federal nº 14.133/22 e as cláusulas e estipulações a 
seguir enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato consiste na locação de imóvel para instalação da

Casa de Apoio ao Paciente no Município de Condeúba – Bahia., conforme 
Processo Administrativo nº 017/2022. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO VALOR
2.1. O valor deste contrato é resultante da locação, no total de R$ 4.800,00 (quatro

mil e oitocentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas de R$ 400,00 (quatrocentos reais).  
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2.2. Havendo débito do locador com a municipalidade, o locatário poderá fazer a 
retenção ou compensação de créditos, ficando também no direito de fazer 
dedução dos valores devido ao IPTU. 

2.3. No valor, já estão inclusos todos os custos que, direta ou indiretamente, 
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei nº 14.133/21 e,

supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 
disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste 
Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir de sua

assinatura, podendo ser prorrogado ou renovado a critério da Administração,
nos termos e condições permitidos pelo artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/21, 
com suas modificações posteriores, desde que mediante celebração de termo 
aditivo.

4.2. O LOCATÁRIO providenciará a publicação do extrato do presente Contrato no 
Diário Oficial do Município de Condeúba, como condição de eficácia do mesmo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pelo LOCATÁRIO em favor da LOCADORA,

mediante ordem bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor 
correspondente.

5.1.1. Deverá constar, no corpo da nota fiscal emitida pela LOCADORA, o número do 
contrato e o nº da nota de empenho.

5.2. A nota fiscal deverá ser entregue até o último dia útil do mês de referência, na 
repartição competente, para efeito de regularização do processo de empenho e 
pagamento da despesa. 

5.3. O pagamento será efetuado à LOCADORA até o 15º (décimo quinto) dia da 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Locadora providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Locatário 
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5.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação dos seguintes 
documentos:

5.5.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda 
Municipal da sede ou domicílio do credor;

5.5.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

5.6. O LOCATÁRIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por 
intermédio da operação de facturing.

5.7. Todo e qualquer pagamento será efetuado diretamente à LOCADORA, na forma 
estabelecida nos subitens anteriores, eximindo-se a terceiros, por títulos 
colocados em cobrança, descontos, ficando estabelecido que, em hipótese 
alguma, aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos incontinenti, à pessoa 
jurídica que os houver apresentado.

5.8. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela LOCADORA,
não são geradores de direito a reajustamento de preços.

5.8.1. No caso do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba atrasar, eventualmente, o 
pagamento, o preço objeto desta licitação será corrigido e, haverá incidência de 
juros de mora, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata 
tempore”, em relação ao período de atraso, sem prejuízo da atualização 
monetária, através da variação do IPCA do IBGE. 

5.9. O faturamento deverá ser emitido para: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONDEÚBA, sediada na Praça da Bandeira, s/n, Bairro Centro, na cidade de 
Condeúba, Estado da Bahia, CEP 46.200-000, inscrita no CNPJ sob nº 
11.740.512/0001-00.

5.10. Nenhum pagamento será efetuado à LOCADORA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos

consignados na seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03.07.01 – SECRETARIA DE SAÚDE – FMS; 
Projeto/Atividade: 2.067 – GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA; 
Elemento de Despesa: 3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA
7.1. Assinar o contrato em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação

formal, via e-mail, carta SEDEX, AR (Aviso de Recebimento), ofício ou 
eletronicamente, desde que a assinatura do representante legal seja certificada 
nos termos da lei.

7.2. Ressarcir a Administração de danos decorrente da impossibilidade do uso do 
imóvel em sua plenitude, exceto quando isso ocorrer por exigência por caso 
fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas ao Locatário no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência. 

7.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa.  

7.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao 
transporte, carga e descarga, despesas com pessoas e apresentar os 
respectivos comprovantes quando solicitado pelo LOCATÁRIO.

7.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado da contratação.  

7.6. Exibir anualmente por ocasião do recebimento do aluguel, certidão negativa de 
débito com a municipalidade. É faculdade do locatário exigir a certidão em 
período de interstício maior.

7.7. Manter, até o pagamento, as condições de habilitação exigidas para recebimento 
do LOCATÁRIO, devendo comunicar ao LOCATÁRIO a superveniência de fato 
impeditivo da manutenção dessas condições.  

7.8. As despesas de IPTU serão de responsabilidades do Locador.  

7.9. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo LOCATÁRIO, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao 
LOCATÁRIO, imediatamente por escrito.

7.10. Comunicar imediatamente ao LOCATÁRIO qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência.

7.11. Aplicam-se ainda as demais obrigações previstas na Lei nº 14.133/21.  

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 25

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



5

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA 
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212 
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia 

7.12. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da LOCADORA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do 
LOCATÁRIO.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO
8.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade 

financeira para a quitação de seus débitos frente à LOCADORA, sob pena de 
ilegalidade dos atos.  

8.2. Caso não ocorra prorrogação, nos termos do item 4.1 da Cláusula Quarta, o 
LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel locado, completamente desocupado 
em perfeitas condições para ser usado imediatamente.

8.3. Designar servidor Fiscal do Contrato, ao qual caberá a responsabilidade de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação 
vigente.

8.4. Obriga-se a manter o imóvel em perfeita conservação de higiene, limpeza, 
pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, 
lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários e quaisquer outras, 
inclusive obrigando-se a pintá-la novamente em sua desocupação, com tintas e 
cores iguais as existentes, para assim, restituí-lo quando findo ou rescindido a 
locação. 

8.5. Notificar a LOCADORA de qualquer irregularidade encontrada no imóvel.  

8.6. Não transferir este contrato, nem fazer modificações no imóvel sem autorização 
do locador.  

8.7. Obriga-se a pagar despesas de água e energia. 

8.8. Notificar, por escrito, à LOCADORA de qualquer sanção.

8.9. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a LOCADORA,
efetuando os pagamentos de acordo com a CLÁUSULA QUINTA deste 
Contrato.

8.10. Efetuar a autorização do pagamento na forma prevista neste Contrato.

8.11. Fornecer e colocar à disposição da LOCADORA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação. 

8.12. Notificar a LOCADORA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
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8.13. Fiscalizar a execução do contrato por um representante designado para esse 
fim, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua vigência 
e de tudo dará ciência à Administração.  

8.14. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da LOCADORA pelos danos causados diretamente à 
LOCATÁRIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da 
contratação em conformidade com o art. 120, da Lei nº 14.133/21.

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado de forma indireta e imediata, após

a requisição da Prefeitura Municipal de Condeúba.

9.2. Fica a LOCADORA com direito de vistoriar o imóvel objeto do presente contrato, 
sempre que julgar conveniente, mediante comunicação por escrito a 
LOCATÁRIA. 

9.3. A LOCATÁRIA, neste ato declara estar recebendo o imóvel ora locado, em 
perfeitas condições de uso, com todas instalações elétricas e hidráulicas, 
esgotos, janelas, portas, coberturas, etc. obrigando-se devolver tudo em 
idênticas condições, ao findar o prazo de locação. 

9.4. A LOCADORA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e 
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.

9.5. O contratado ficará obrigado a proceder a execução total do contrato. 

9.6. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a LOCADORA
deverá apresentar justificativa por escrito ao fiscal do contrato, indicando o prazo 
necessário, que por sua vez analisará e tomará as necessárias providências 
para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
devendo ser exercidos por um ou mais representantes do LOCATÁRIO,
especialmente designados. 

11. CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
11.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas

deste contrato, das normas e condições estabelecidas no Processo de 
Inexigibilidade de Licitação e do regime de direito público a que está submetido, 
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aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral do contrato e as 
disposições de direito privado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
12.1. As partes se vinculam ao contido no competente Processo de Inexigibilidade de

Licitação nº 008/2022, assim como nos termos da melhor proposta de preço, 
objeto de adjudicação da autoridade superior, que foi apresentada pela 
LOCADORA, depois de devidamente selecionada pela Comissão de 
Contratação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REGÊNCIA
13.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes da presente avença

são regidas pelas normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/21, combinadas com o disposto na Lei 
Orgânica do Município de Condeúba.

13.2. Os casos omissos e não solucionáveis pelas normas gerais previstas pela lei de 
regência de licitação e contratos, submeter-se-ão aos preceitos de direito 
público, em primeiro lugar, para depois ser-lhes aplicada a teoria geral dos 
contratos e as disposições do direito privado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA – DAS SANÇÕES
14.1. Se a LOCADORA descumprir quaisquer das condições deste instrumento, ficará

sujeita às penalidades previstas nos artigos 156 e 162, da Lei nº 14.133/21, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

14.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e sobre o valor do contrato, 
se for entrega única.

14.2.2. A partir do terceiro dia útil, até o limite do quinto dia útil, multa de 4% 
(quatro por cento) sobre o valor da nota de empenho, se for entrega parcelada, e 
sobre o valor do contrato, se for entrega única, caracterizando-se a inexecução 
total da obrigação a partir do sexto dia útil de atraso, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas.  

14.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas no contrato, 
poderão ser aplicadas também, garantida a defesa prévia, as seguintes 
sanções:

14.3.1. advertência, nos casos de irregularidades de pequena monta;
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14.3.2. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da nota 
fiscal/fatura, por dia de atraso no prazo proposto para entrega do bem, ficando 
limitado este percentual em 10% (dez por cento). Ultrapassado o prazo de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á rescindida a contratação;

14.3.3. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação por infração de 
qualquer outra Cláusula deste Contrato, que será cobrada em dobro em caso de 
reincidência;

14.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a LOCADORA ressarcir o 
LOCATÁRIO pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada.

14.4. A LOCADORA que ensejar o retardamento da execução do contrato, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de até cinco ano ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição.

14.5. A multa, eventualmente imposta à LOCADORA, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês. Caso a LOCADORA não tenha nenhum valor a receber do 
LOCATÁRIO, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo 
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente 
para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo ainda o 
LOCATÁRIO proceder à cobrança judicial da multa.

14.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo do LOCATÁRIO.

14.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
LOCADORA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
do recebimento da notificação.
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14.8. No caso de aplicação de penalidades, o LOCATÁRIO deve informar a Secretaria 
Municipal de Administração, para providências quanto ao registro no Cadastro 
Geral de Fornecedores de Condeúba.

14.9. As penalidades previstas acima tem caráter de sanção administrativa e, 
consequentemente:

14.9.1. a sua aplicação não exime a LOCADORA da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha a acarretar ao LOCATÁRIO;

14.9.2. não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;  

14.9.3. as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 
demais, quando cabíveis. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Em virtude do objeto e das condições deste Contrato, fica inexigível a garantia,

conforme faculta o art. 96, da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO
16.1. Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de

Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO
17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas

nos artigos 137 e 138, da Lei nº 14.133/21, com as consequências legais, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à LOCADORA o direito à defesa prévia.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A LOCADORA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e

manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade, 
bem como as normas previstas na Lei nº 14.133/21 e legislação correlata, 
durante a vigência deste instrumento.  

18.2. A LOCADORA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e/ou documentos apresentados enquanto vigorar este Contrato.  

18.3. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a 
associação da LOCADORA com outrem, a cessão ou transferência total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização expressa do 
LOCATÁRIO.
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19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO
19.1. Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou

se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 
objeto deste Contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser 
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
20.1. As partes elegem o foro de Condeúba/BA como o competente para dirimir

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, sendo juntado ao processo de 
origem desta contratação, divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial, na forma do art. 91, da Lei nº 14.133/21. 

Condeúba – BA, 07 de janeiro de 2022. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDEÚBA
CNPJ nº 11.740.512/0001-00 

Vagney Franklin Silveira Pereira
Locatário

ANTONIO BALEEIRO ALVES 
CPF nº 007.432.498-52

Locador 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________  ____________________________
Nome: Nome: 
CPF nº: CPF nº: 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

I - REGÊNCIA LEGAL: LEI Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE, 
APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE AS NORMAS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. 

II - MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 265/2021 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

V - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

VI - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Antônio Carlos 
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, representada neste 
ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o 
disposto no art. 21 da Lei nº 11.947/2009 com suas ulteriores alterações, Resoluções do FNDE e Lei nº 8.666/93 
e suas ulteriores alterações, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está realizando CREDENCIAMENTO por meio de CHAMADA PÚBLICA para Aquisição
de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as necessidades da Merenda Escolar do 
Município. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda a partir do 
dia 17/01/2022 a 16/12/2022 , às 08:00 às 12:00h, no Departamento de Licitação e Contratos na Sede da 
Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba Os Recursos são provenientes de Transferência do FNDE e de convênio 
com PNAE.  

VII - PERÍODO PARA CREDENCIAMENTO: 

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: 17/01/2022 a 16/12/2022  
 HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: 08:00 às 12:00h 

LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia.

Será conduzida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, com o auxílio da Comissão Permanente 
de Licitação. 

VIII - OBJETIVO:

8.1 - Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município, conforme especificações deste Edital e Anexos.

IX - FONTE DE RECURSO 
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Recursos provenientes do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar e FNDE - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de consumo 

X - DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Até o dia, hora e local mencionados no Item VII deste Edital, os interessados entregarão dois envelopes 
distintos, sendo um de documentação - HABILITAÇÃO e outro de PROJETO DE VENDA.

XI - DOS ENVELOPES - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES 
FAMILIARES E DO PROJETO DE VENDA 

11.1 - Para o processo de habilitação os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar à Entidade 
Executora, Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, os documentos relacionados abaixo, organizados em envelopes 
conforme segue: 

11.1.1 - ENVELOPE Nº 001 - HABILITAÇÃO 

11.1.1.1 - FORNECEDORES INDIVIDUAIS  

Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 - HABILITAÇÃO - GRUPO - FORNECEDORES 
INDIVIDUAIS, os documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação:  

a) A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

b) O extrato da DAP Física do Agricultor Familiar Participante, emitido nos últimos 60 dias; 

c) O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar
Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante, na forma do Anexo II
deste Edital;

d) A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 

e) A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda;

11.1.1.2 - DOS GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES 

Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 - HABILITAÇÃO - GRUPO - GRUPOS 
INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, os documentos abaixo enumerados, sob pena de 
inabilitação:  

a) A prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

b) O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
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c) O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar
Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes, na forma do
Anexo II deste Edital;

d) A prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e

e) A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores
familiares relacionados no projeto de venda. 

11.1.1.3 - GRUPO FORMAL DE AGRICULTORES FAMILIARES 

Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 001 - HABILITAÇÃO - GRUPO - FORMAL, os 
documentos abaixo enumerados, sob pena de inabilitação:  

a) A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) O extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

c) Cópia das certidões de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Cópias do ESTATUTO e ATA DE POSSE da atual diretoria da entidade Registrada na Junta
Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de
associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato
Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,
devendo constar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor dos
gêneros constantes no referido Projeto, na forma do Anexo II deste Edital;

f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados
relacionados no projeto de venda; 

g) Declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados; 

h) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso. 

11.1.1.4 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, o grupo proponente será considerado inabilitado.  

11.1.1.5 - Os Agricultores Familiares, detentores de DAP Física, poderão contar com uma Entidade 
Articuladora, definida pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDA, que poderá auxiliar na elaboração 
do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar.  

11.1.2 - ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 

11.1.2.1 - No envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais 
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gênero Alimentícios da Agricultura Familiar conforme 
Anexo II. Para formulá-lo o proponente deverá levar em consideração as seguintes orientações:
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a) Ser formulado em 01(uma) via, contendo a identificação da associação ou cooperativa, datada
assinada por seu representante legal conforme especificações do Anexo I;

b) Preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em real e com até duas casas decimais
após a vírgula como modelo 

c) Preencher todos os campos do Projeto de Venda que consta no Anexo II do presente Edital, com
todas as informações solicitadas no formulário Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar.

XII - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E AMOSTRAS 

12.1 - Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios e Quantidades a serem adquiridas estão conforme o 
Anexo I do Edital.

12.2 - As amostras dos produtos deverão ser entregues (somente para produtos industrializados) com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias úteis antes da entrega efetiva dos produtos para o preparo da Merenda Escolar que 
será servida aos alunos da Rede Municipal. 

12.3 - O horário para realizar a entrega destas amostras será das 08:00 às 12:00, na Coordenação de 
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação do Município de Guajeru-Ba. 

12.4 - As quantidades das amostras para teste de aceitabilidade deverão ser para 10 (dez) alunos e serão 
analisadas pela Nutricionista da Alimentação Escolar e membros do CAE - Conselho de Alimentação Escolar. 

12.4.1 - A quantidade especificada para esta aquisição de gêneros alimentícios é resultante de um cardápio 
implantado nas Unidades Escolares, Creches Municipais e Filantrópicas do Município, atendidas pela 
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar - CMAE, considerando o número de alunos atendidos em 
cada uma das unidades

12.4.2 - Deverão ser respeitadas todas as descrições dos gêneros (itens) definidas pela Coordenação de 
Alimentação Escolar sem qualquer tipo de alteração - Anexo V - ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS;

12.4.3 - Os fornecedores que desejarem participar do processo de aquisição através de Chamada Pública 
deverão enviar amostras dos produtos, no mínimo 02 (duas) unidades de cada um, para a Coordenação 
Municipal de Alimentação Escolar situada na Sede do Município de Guajeru-Ba, para testes de 
Aceitabilidade por Atributos - Anexo IV (Metodologia para Avaliação), caso esta Coordenação julgar 
necessário. As amostras deverão ser entregues no prazo máximo e improrrogável de 3 (três) dias úteis antes 
da data marcada para o recebimento dos envelopes desta Chamada Pública, junto com a relação de entrega 
de amostras em documento que identifique o fornecedor/proponente. 

12.4.4 - As amostras deverão possuir identificação com, no mínimo, todas as quatro informações citadas 
abaixo.

Não serão aceitas amostras sem identificação: 

a) Nome do Fornecedor/Proponente;
a) Número da Chamada Pública;
b) Número do Processo Administrativo
c) Número do item. 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 35

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Chamada Pública nº 001/2022 - Pag. 5 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

12.4.5 - Como caráter eliminatório, as amostras passarão por testes de aceitabilidade e análise sensorial, 
avaliando-se cor, sabor, consistência e textura. Se a Coordenação Municipal de Alimentação Escolar julgar 
necessário: Metodologia de Rendimento e Aceitabilidade por Atributos - Anexo IV.

12.4.6 - A qualquer momento a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba poderá determinar a realização de testes 
laboratoriais, a fim de comparar/comprovar a qualidade dos produtos entregues.  

12.4.7 - As entregas serão realizadas na Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, na Sede do 
Município de Guajeru-Ba. A efetivação da entrega pelo fornecedor deverá respeitar um agendamento prévio 
feito em acordo com a Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, com dia e horário estipulado.  

12.4.8 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues pelos fornecedores nas Unidades de Ensino da Zona 
Urbana em roteiros previamente estabelecidos pela Coordenação de Alimentação Escolar. 

12.4.9 - Para garantir a integridade dos produtos, deverá ser exigido do fornecedor que a acomodação da 
carga no veículo respeite as indicações de empilhamento máximo, bem como, o cuidado com produtos mais 
sensíveis ao transporte e manipulação. 

12.4.10 - Em obediência às exigências da Vigilância Sanitária, os produtos perecíveis deverão ser 
transportados em caminhão baú refrigerado. 

XIII - LOCAL DE ENTREGA E PERIODICIDADE  

13.1 - Os gêneros alimentícios destinados a Rede Municipal de Ensino da Zona Rural do Município, deverão ser 
entregues na Coordenação de Alimentação Escolar, na sede do Município de Guajeru-Ba, conforme solicitação 
deste setor.

13.2 - Os gêneros alimentícios destinados a Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana do Município, deverão 
ser entregues nas respectivas unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme roteiros com 
programação de dia, entrega e quantidades, fornecidos pela Coordenação de Alimentação Escolar ao grupo 
proponente vencedor.  

13.3 - A Coordenação de Alimentação Escolar disponibilizará, em até 03 (três) dias, todas as guias relativas aos 
roteiros com programação de dia, da entrega e quantidades.  

13.4. No que se referem aos produtos perecíveis, estes deverão ser transportados em caminhão baú refrigerado. 

13.5 - As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida no edital. 
De acordo com a Lei nº 8.135/1990 “é configurado como crime misturar gêneros de qualidade desiguais para 
vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os de mais alto custo ou entregar materiais 
impróprios ao consumo” (art. 7º. Incisos III e IX).

13.6 - As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado. 

13.7 - As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação, adequado para consumo. 

13.8 - As folhas deverão se apresentar intactas e firmes. 

13.9 - Deverão estar isentas de: 
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a) Substâncias terrosas;
a) Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
b) Sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens;
c) Sem umidade externa anormal;
d) Isentas de odor e sabor estranhos;
e) Isentas de enfermidades;
f) Não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização. 

XIV - PERÍODO DE FORNECIMENTO

14.1. O período de fornecimento será durante todo o período letivo, a partir da assinatura do contrato.

XV - PREÇO

15.1 - O critério de seleção dos gêneros alimentícios será o preço médio, com base nos preços de referência, de 
no mínimo, três mercados em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, priorizando a feira do 
produtor da Agricultura Familiar, quando houver.  

15.2 - Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos 
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, deverá ser considerado todos os insumos exigidos na 
licitação e/ou Chamada Pública, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros 
necessários para o fornecimento do produto.  

XVI - CONTRATO  

16.1 - O modelo do contrato de compra e venda de gêneros alimentícios deverá ser celebrado entre o Município 
e os habilitados nesta Chamada Pública, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

XVII - PAGAMENTO 

17.1 - O pagamento será efetuado em moeda vigente no país, somente mediante depósito em conta bancária, em 
até 60 dias consecutivos após efetivo fornecimento dos produtos, ficando condicionada à apresentação da Nota 
Fiscal (ou equivalente), devidamente atestada pela Comissão de Recebimento da Alimentação Escolar, 
respeitado os prazos de liberação dos recursos do FNDE - PNAE.  

XVIII - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

18.1 - Serão consideradas as propostas classificadas aquelas que preencham as condições fixadas nesta 
Chamada Pública.

18.2 - Cada grupo de fornecedores (formal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com 
preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.  

18.3 - A Comissão de licitação classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos valores.  

18.4 - Após a classificação, para priorização das propostas, deverá ser observada a seguinte ordem para 
desempate: 

1º - Os fornecedores locais do município; 
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2º - Os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas; 

3º - Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 
10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

4º - Os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP 
Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF 
- DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais; e 

5º - Organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no 
seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica.  

Em caso de persistir o empate, o desempate será realizado no sorteio. 

XIX - RESULTADO  

19.1 - A Comissão para Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar divulgará o resultado do processo em 
05 (cinco) dias corridos, após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública.  

XX - CONTRATAÇÃO  

20.1 - Uma vez declarado vencedor pela Comissão para Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o 
proponente deverá assinar o Contrato de Compra e Venda (Anexo III), no prazo de 03 (três) dias úteis após a 
homologação da Chamada Pública, sem quaisquer ônus adicionais.  

XXI - RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES  

21.1 - Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e 
regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de 
declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.  

21.2 - O fornecedor se compromete em fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de 
identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas.  

21.3 - O fornecedor se compromete em fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta 
Chamada Pública pelo período a iniciar a partir da celebração do contrato até o encerramento do ano letivo,
com possibilidade de prorrogação nos termos da legislação vigente.  

21.5 - O fornecedor se compromete a entregar os gêneros alimentícios nos locais definidos pela Coordenação de 
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação do Município de Guajeru-Ba, conforme solicitação 
deste setor.  

XXII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 - A participação de qualquer proponente vendedor no processo implica a aceitação incondicional, 
irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus anexos.

XXII - FORO 

23.1 - A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o foro do 
Município de Guajeru-Ba, para conhecer e julgar quaisquer questões dela decorrentes.  
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XXIV - INFORMAÇÕES  

24.1 - Maiores informações poderão ser obtidas junto a Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação, das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.  

XXV - DOS ANEXOS 

Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Proposta de Preços - Relação de Produtos;
a) Anexo II - Modelo de Projeto de Venda;
b) Anexo III - Minuta do Contrato;
c) Anexo IV - Modelo de Formulário para Metodologia para Avaliação de Amostras;
d) Anexo V - Especificação dos Gêneros Alimentício.

Guajeru-Ba, 17 de Janeiro de 2022. 

Vera Lúcia Teixeira dos Santos 
Presidente da CPL 

Decreto Municipal nº 031, de 04 de Janeiro de 2021 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

ANEXO I – RELAÇÃO DE ALIMENTOS 

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA

Objeto: Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as necessidades da Merenda 
Escolar do Município. 

FORNECEDOR: CNPJ/CPF: 
ENDEREÇO: CEP:   INSC. EST.:
MUNICIPIO: ESTADO: FONE:
DATA: 17/01/2022 a 16/12/2022. E-MAIL: CONTATO:  

ITEM QUANT. UN PRODUTO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 2.000 KG Aipim 

Intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, 
machucaduras ou outros defeitos que possa alterar 
sua aparência e qualidade. livre da maior parte 
possível de terra aderente á casca e resíduos de 
fertilizantes.isenta de umidade externa anormal de 
colheita recente. Preço por Kg. 

 R$ 5,50   R$ 11.000,00  

2 150 KG Amendoim
com casca 

Amendoim com casca de primeira qualidade, sem 
presença de terra ou microorganismo. Apresentando 
se íntegros, sem brotos manchas, bolores ou outros 
defeitos que possam altera sua aparência e qualidade. 
Livre da maior parte possível de terra aderente a 
casca de resíduos de fertilizantes. Isento de úmida 
externa anormal. De colheita recente. Seguir normas 
técnicas especiais descritas na resolução CNNPA 
n°12/78.

 R$ 18,33   R$ 2.749,50  

3 1.300 KG Batata Doce 

Batata doce amarela ou roxa intacta e sem brotos, 
rachaduras ou cortes na casca, manchas, 
machucaduras, bolores, pontos escurecidos ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência ou 
qualidade. Livre da maior parte possível de terra 
aderente á casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 
de umidade externa anormal. De colheita recente. 
Preço por kg. 

 R$ 5,50   R$ 7.150,00  

4 2.500 KG Batata inglesa 

De primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação apropriado para o consumo. Com ausência 
de sujidades, parasitas ou larvas, do acordo com a 
Resolução 12/78 da CNPA. 

 R$ 6,33   R$ 15.825,00  

5 200 KG Beterraba 

Beterraba intacta e limpa com coloração e tamanhos 
uniformes típicos, da variedade sem brotos 
rachaduras ou cortes na casca, manchas 
machucaduras bolores ou outros defeitos que possa 
alterar sua aparência ou qualidade. Livre da maior 
parte possível de terra aderente á casca e de resíduos 
de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. 
De colheita recente. Preço por kg.

 R$ 5,33   R$ 1.066,00  

6 800 KG Cebola 

Cebola branca tipo salada, lisa, com polpa intacta, 
com coloração e tamanhos uniformes típicos, da 
variedade sem brotos rachaduras ou cortes na casca, 
manchas machucaduras bolores ou outros defeitos 

 R$ 5,83   R$ 4.664,00  
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que possa alterar sua aparência ou qualidade. Livre 
da maior parte possível de terra aderente á casca e de 
resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente. Preço por kg. 

7 1.000 KG Cenoura 

Cenoura lisa com polpa intacta e limpa com 
coloração e tamanhos uniformes típicos, da variedade 
sem brotos rachaduras ou cortes na casca, manchas 
machucaduras bolores ou outros defeitos que possa 
alterar sua aparência ou qualidade. Livre da maior 
parte possível de terra aderente á casca e de resíduos 
de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. 
De colheita. Preço por kg.

 R$ 5,17   R$ 5.170,00  

8 300 KG Chuchu 

Chuchu de coloração verde claro á escuro, com polpa 
intacta e limpa com coloração e tamanhos uniformes 
típicos, da variedade sem brotos rachaduras ou cortes 
na casca, manchas machucaduras bolores ou outros 
defeitos que possa alterar sua aparência ou qualidade. 
Livre da maior parte possível de terra aderente á 
casca e de resíduos de fertilizantes. Isento de 
umidade externa anormal. De colheita Preço por Kg.

 R$ 5,00   R$ 1.500,00  

9 100 KG Cominho
moído 

Extraído de sementes de cominho de primeira 
qualidade, puro, com aspecto, cor, cheiro, sabor 
característicos, sem misturas, isentos de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de 100g, em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. Acondicionados 
em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 
meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante.

 R$ 21,50   R$ 2.150,00  

10 300 KG Couve 

Couve manteiga, em maços de 12 folhas, integras, 
verdes em tamanhos uniformes sem furos, não 
murchas, ausência de pragas ou outros defeitos que 
possa alterar sua aparência e qualidade. Preço por 
maços.

 R$ 15,83   R$ 4.749,00  

11 1.000 KG Farinha de 
mandioca

Farinha de mandioca, seca, fina, branca e torrada, 
separada por Kg em saco de polietileno transparente 
e amarrado. Não apresentar impurezas. Boa 
apresentação ao exame visual. Preço por Kg.

 R$ 6,33   R$ 6.330,00  

12 2.000 KG Laranja 

Laranja China / Pera de 1ª qualidade, tamanho médio 
com aproximadamente 120g cada. Deverá apresentar 
casca fina, íntegra, sem machucados /amassados e 
sujidades. Não poderão estar com alvéolos 
desidratados. Ideal para consumo imediato. 

 R$ 6,00   R$ 12.000,00  

13 3.500 KG Manga 

Manga Ada, de 1ª qualidade, in natura, lisa, com 
polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade, sem rachaduras ou 
cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Não apresentar pontos amolecidos e 
escurecidos. Livre da maior parte possível de terra 
aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta 
de umidade externa anormal. De colheita recente. 
Entregue em grau médio de amadurecimento. Seguir 
Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução 
CNNPA nº 12/78. 

 R$ 5,67   R$ 19.845,00  

14 1.000 KG Mamão Mamão maduro Formosa, de 1ª qualidade, in natura, 
com validade de 1 a 7 dias em temperatura ambiente  R$ 5,33   R$ 5.330,00  
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e de 2 a 10 dias sob refrigeração. Não apresentar 
pontos amolecidos. Entregue em grau médio de 
amadurecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais 
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78 

15 2.500 KG Maracujá 
Maduro, íntegro e sem manchas. Isento de danos 
físicos e/ou mecânicos decorrentes do transporte e 
manuseio.

 R$ 5,33   R$ 13.325,00  

16 4.500 KG Melancia 

Melancia de casca lisa com grau de maturação tal que 
lhes permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para o consumo mediato e 
imediato, tamanho médio, apresentando tamanho e 
cor uniformes, sem manchas, machucaduras, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência ou qualidade ou livre de 
resíduos de fertilizantes. Preço por Kg 

 R$ 1,90   R$ 8.550,00  

17 300 KG Pimentão 
Tamanho médio, no ponto de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de 
resíduos de fertilizantes. 

 R$ 5,50   R$ 1.650,00  

18 300 KG Tempero Verde 

In natura - cheiro verde. Molho composto de coentro 
em folhas e cebolinha verde, apresentado boa 
aparência, seco, lavado, com ausência de terra e 
parasitas. Deverá ser retirado da terra, no dia da 
entrega, não podendo estar murchos/ secos. 

 R$ 14,00   R$ 4.200,00  

19 1.200 KG Tomate 

Tipo santa cruz, para salada, com polpa intacta, com 
coloração e tamanhos uniformes típicos, da variedade 
sem cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores 
ou outros defeitos que possa alterar sua aparência ou 
qualidade. Com aproximadamente 60% de 
maturação. Livre de resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente. Preço por kg.

 R$ 7,17   R$ 8.604,00  

20 300 KG Abóbora 

Abóbora de boa qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de materiais terrosos e umiddae 
externa anormal. , sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte.

 R$ 4,50   R$ 1.350,00  

21 300 KG Alho Alho - De primeira, sem réstia e dentes grandes.  R$ 27,67   R$ 8.301,00  

22 70 KG Coentro Moído Coentro moído - Condimento, apresentação 
industrial, matéria-prima coentro, aspecto físico pó.   R$ 21,33   R$ 1.493,10  

23 200 KG Abacaxi 
Maduro, íntegro e sem manchas. Isento de danos 
físicos e/ou mecânicos decorrentes do transporte e 
manuseio.

 R$ 5,33   R$ 1.066,00  

24 3.000 KG Banana Prata 

Banana da prata de 1ª qualidade, in natura, com grau 
de maturação tal que lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada para o 
consumo mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor e tamanho uniformes (pesando 
entre 120 e 140 gramas cada), sem manchas, 
machucaduras, sujidades, ferrugem ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre 
de resíduos de fertilizantes. Deverão ser entregues 
despencadas (cortadas no talo). Seguir Normas 
Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA 
nº 12/78. 

 R$ 5,67   R$ 17.010,00  

25 300 KG Tapioca 

Farinha de tapioca, seca, fina, branca, separada por 
Kg em saco de polietileno transparente e amarrado. 
Não apresentar impurezas. Boa apresentação ao 
exame visual. Preço por Kg. 

 R$ 8,00   R$ 2.400,00  

26 100 KG Corante 
Corante - Corante de urucum puro em pó e fino. Sem 
mistura de outros ingredientes. Boa apresentação ao 
exame visual. 

 R$ 19,67   R$ 1.967,00  

27 500 KG Polpa  Polpa fruta congelada sabor manga. As polpas 
deverão ter seguintes características: deve ser  R$ 13,67   R$ 6.835,00  
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extraida da fruta in natura, parte comestível do fruto 
através de processo tecnológico adequado. Produto 
não fermentado, não concentrado, não diluído. Ter 
validade 24 (vinte e quatro) meses após a data 
fabricação. Devendo apresentar no momento da 
entrega validade minima de 12 (doze) meses e 
rendimento minimo de 3 litros de suco/kg

28 500 KG Polpa  

Polpa fruta congelada sabor goiaba. As polpas 
deverão ter seguintes características: deve ser 
extraida da fruta in natura, parte comestível do fruto 
através de processo tecnológico adequado. Produto 
não fermentado, não concentrado, não diluído. Ter 
validade 24 (vinte e quatro) meses após a data 
fabricação. Devendo apresentar no momento da 
entrega validade minima de 12 (doze) meses e 
rendimento minimo de 3 litros de suco/kg

 R$ 13,67   R$ 6.835,00  

VALOR TOTAL  R$ 183.114,60  

1) PRAZO DE ENTREGA e FORMA DE RECEBIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS:
a) Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas respectivas
unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 05 (cinco) dias
úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar
b) Serão atendidas todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação,
não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: 
Endereço de E-mail: __________________________________________________________________ 
Fac-Simile: __________________________________________________________________________ 
c) O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado no Município de Guajeru-Ba, de acordo com a necessidade da
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento que pode ser
encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima, ficando a
critério da Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir. 

2) FORMA DE PAGAMENTO: - Em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do(s) produto(s). 

3) FORMA DE ENTREGA: Entregar conforme solicitação da Contratante;

4) VALIDADE DA PROPOSTA (PROJETO DE VENDA): 60 (sessenta) dias. 
Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa 
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente ao 
fornecimento dos produtos objeto do Chamada Pública nº 001/2022, e que possuo a capacidade necessária para o 
fornecimento dos itens listados e especificados nesta proposta de preços e no Projeto de Vendas. Assim sendo, me 
comprometo a cumprir fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições 
estipuladas nos itens 01, 02, 03 e 04 relacionadas acima e todas as demais condições previstas no presente Edital de 
Chamamento Público, e ainda cumprir todas as normas regulamentares para o seu fornecimento. 

..........................................., ........ de .................................. de 20....... 

___________________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
CNPJ/CPF E DADOS DA ENTIDADE/PRODUTOR 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

ANEXO II - MODELO DE PROJETO DE VENDA 

1 - Modelo Proposto para os Fornecedores GURPO FORMAL e INFORMAL 

ANEXO II - PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
GURPO FORMAL e INFORMAL

Projeto para atendimento da Chamada Pública nº 001/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 
A – Grupo Formal 
1. Nome do Proponente 2. CNPJ 3. Nº da DAP Jurídica 

4. Endereço 5. Município 6. Email 7.CEP 

8. Nome do representante legal 9.CPF 10.DDD/Fone

11.Banco 12.Nº da Agência 13.Nº da Conta Corrente 14. Nº de Associados 15. Nº de Associados com DAP Física 

B – Grupo Informal 
1. Nome do Proponente 2.CPF:

3. Endereço 4. Município: 5.CEP: 

6.Email: 7. Fone: 8.Organizado por Entidade Articuladora ( )Sim ( )Não 9. Nome da Entidade Articuladora(Quando 
Houver) 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES (APENAS GRUPO INFORMA) 
1. Nome 2.CPF 3.DAP 4. Banco e nº da Agência 5. Nº da Conta Corrente 

1
2
3
4
5

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 44

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Chamada Pública nº 001/2022 - Pag. 14 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

6
7
8

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC (GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS) 

1. Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Município 

4. Endereço 5.DDD/Fone

6. Nome do representante e e-mail 7.CPF

IV – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
De acordo com a Resolução nº 021/2021 CD/FNDE, o limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP/ano e será controlado pelo FNDE e MDA, conforme Acordo de Cooperação firmado entre estes.

Item 1. Identificação do Agricultor Familiar 2. Produto 3.Unidade 4.Quant. 5.Preço/Unidade 6.Valor Total

1
Nome

Nº DAP Total Agricultor 

2
Nome

Nº DAP Total Agricultor 

3
Nome

Nº DAP Total Agricultor 

4
Nome

Nº DAP Total Agricultor 

5
Nome

Nº DAP Total Agricultor 

6
Nome

Nº DAP Total Agricultor 

7
Nome

Nº DAP Total Agricultor 
8 Nome
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Nº DAP Total Agricultor 

9
Nome

Nº DAP Total Agricultor 

10
Nome

Nº DAP Total Agricultor 
TOTAL DO PROJETO  R$ -

V – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO (GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS) 
1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto 

TOTAL DO PROETO 

VI – DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência) 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

A - Grupo Formal 
Local e Data: 

 Assinatura do Representante do Grupo Formal 
Fone/E-mail: 
CPF:

B - Grupo Informal 
Local e Data: Agricultores do Grupo Informal Assinatura 
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2 - Modelo Proposto para os Fornecedores Individuais 
ANEXO II - PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Fornecedor Individual
Projeto para atendimento da Chamada Pública nº 001/2022 

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL 
A – Fornecedor (a) Individual 
1. Nome do Proponente 2. CPF

3. Endereço 4. Município 5.CEP

6. Nº DAP Pessoa Física 7.DDD/Fone 8. E-mail (quando houver)

9.Banco 10.Nº da Agência 11.Nº da Conta Corrente

II – RELAÇÃO DE PRODUOS 
1. Produto 2.Unidade 3.Quantidade 4.Preço/Unidade 5.Valor Total por Produto

TOTAL DO PROETO 
OBS: *PREÇO PUBLICADO NO EDITAL Nº 001/2022 (O MESMO QUE CONSTA NA CHAMADA PÚBLICA).
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 
Local e Data: Assinatura do Fornecedor Individual CPF:
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUAJERU-BA, E
__________________________________________. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da cédula 
de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na 
.................................., doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (NOME DO GRUPO FORMAL 
OU INFORMAL), com sede à Av. _____________, n.º____, em (município), inscrita no CNPJ sob n.º 
________________________, (para grupo formal), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados 
nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009, resoluções do FNDE, e tendo em vista o que 
consta na Chamada Pública nº 001/2022, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato, a Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as 
necessidades da Merenda Escolar do Município, com recursos do FNDE - PNAE nos termos da Chamada
Pública nº 001/2022, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente
de anexo ou transcrição. 

LOTE N° ________ - (descrição) 

Item Descrição do Produto Entrega Apresentação Quant. Valor
Unitário Valor Total Marca 

Valor Total do Lote (R$) 

1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito no Instrumento Convocatório. 

1.2 - Todos os produtos descritos no caput desta cláusula devem estar em consonância com as determinações contidas 
nas resoluções da Anvisa/MS;  

1.3 - Os produtos devem ser de primeira qualidade, com embalagem sem amassados, descascados, devidamente 
acondicionados para evitar a contaminação ou deterioração. 

1.4 - Somente serão aceitos os produtos que estiverem com as características organolépticas, físico-químicas e 
microbiológicas, bem como estiverem dentro prazo de validade, com tipo de embalagem e a rotulagem descritas no 
Anexo V, Especificação dos Gêneros Alimentícios. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO  

2.1 - A CONTRATADA compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação.  
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2.2 - A entrega será de forma imediata a contar da data da emissão da ordem de compra pelo CONTRATANTE, por 
meio da Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.  

2.2.1 - Os gêneros alimentícios destinados às unidades de ensino da Zona Rural serão entregues na Coordenação 
Municipal de Alimentação Escolar, localizada na Sede do Município de Guajeru-Ba; 

2.2.1.1 - Os produtos destinados às unidades de ensino da Zona Urbana do município serão entregues nas 
respectivas unidades, conforme roteiros com programação de dia, horário e quantidades, informados em até 05 
(cinco) dias úteis pela Coordenação Municipal de Alimentação Escolar;  

2.2.2 - O recebimento das mercadorias será realizado por servidor responsável, indicado pelo órgão do 
CONTRATANTE, no local acima mencionado, devendo este lavrar o respectivo Termo de Recebimento após 
verificação das condições ideais dos gêneros alimentícios adquiridos;  

2.2.3 - Os produtos perecíveis deverão estar devidamente acondicionados e serem transportados em caminhão-baú 
refrigerado, conforme determinação da Vigilância Sanitária.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE  

Pelo fornecimento dos materiais licitados, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o 
valor total estimado em R$ _______,__ (______ reais) por meio de depósito/transferência bancária na conta nº 
______-_ Agência ____-_, do Banco ____ em nome da CONTRATADA, estando incluso neste preço todos os 
custos, tais como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc. 

3.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário; 

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, emitida 
de acordo com a Ordem de Compra; 

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE; 

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo superveniente, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se demasiadamente 
onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos 
documentos que sustentem a procedência do pleito; 

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita, a Gerência de Compras encaminhará o processo à Procuradoria Geral do 
Município para parecer jurídico. 

3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado.  

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

Este contrato terá vigência de sua assinatura até o dia 31/12/2022, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos 
previstos em Lei.  
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4.1 - Não obstante o prazo do contrato, especificado nesta cláusula, a CONTRATADA fica vinculada ao 
CONTRATANTE, para efeito da garantia/validade dos gêneros alimentícios, ficando responsável pela substituição, 
caso estejam defeituosos ou apresentem algum vício.  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Secretaria Municipal de 
Educação:

Órgão: .................................
Programa/Atividade: ................................. 
Classificação Econômica: ................................. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia 
e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

7.1 - Substituir os produtos em até 72 (setenta e duas) horas, mesmo que entregues e aceitos, desde que comprovada à 
existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem 
como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade. 

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, observando todas as condições estabelecidas neste instrumento, 
especialmente as cláusulas primeira e segunda. 

7.3 - Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento, 
omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato. 

7.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93. 

7.5 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda ou congêneres dos produtos 
participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 

8.1 - Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 
10 (dez) dias da assinatura. 

8.2 - Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor pactuados. 

8.3 - Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.  

8.4 - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, visando a 
sua regularização. 
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8.5 - Informar ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, os valores individuais da venda 
dos gêneros alimentícios praticados pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDS. 

8.6 - Arquivar pelo período de 05 (cinco) anos, as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento que deverão 
ser apresentados nas prestações de contas.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 - Competirá ao CONTRATANTE, por meio da Unidade Requisitante (Secretaria Municipal de Educação), 
proceder ao acompanhamento da entrega do objeto solicitado, registrar, em relatório, todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas, e encaminhar cópia à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades 
apontadas.

9.1.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, 
no que couber, da responsabilidade na execução do contrato.  

9.2 - O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor encarregado para este 
fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

9.2.1 - Após o decurso do prazo especificado na subcláusula “9.2”, será lavrado um documento confirmando o 
recebimento definitivo, nos termos do art. 73, II, b da Lei Federal 8.666/93. 

9.3 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA por 
vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes deste contrato importará com base no art. 87 da 
Lei 8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções: 

I. Advertência;
I. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos 

e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por
prazo de até 02 (dois) anos;

II. Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Guajeru-Ba pelo mesmo prazo previsto na 
alínea anterior;

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações previstas no Edital e/ou no Contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido
fixadas penalidades especificas.

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada. 
V. Multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na

execução dos serviços, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo
primeiro) dia de atraso, a multa será 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do todo
ou da parte do serviço não prestado;

10.1 - A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na prestação do serviço no todo ou em parte, o contrato 
poderá ser rescindido unilateralmente. 

10.2 - O CONTRATANTE, para aplicar qualquer penalidade das previstas acima, deverá notificar a 
CONTRATADA, abrindo prazo legal para que se manifeste, respeitando assim, o princípio da ampla defesa e do 
devido processo legal. 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 51

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Chamada Pública nº 001/2022- Pag. 21 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

10.3 - 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. 

10.4 - As sanções acima relacionadas poderão ser cumulativas, contudo não excederão o montante de 30% do valor 
total do contrato. 

10.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Integram o presente contrato, como se nele estivessem na integra transcritas, as cláusulas, condições e especificações 
estabelecidas no Edital do processo licitatório referido no preâmbulo deste contrato, bem como todos os seus anexos.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais, bem como 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

13.2 - E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas.

Guajeru-Ba, ........... de ...........................de ................ 

 ________________________________ ________________________________ 
.............................................. .....................................

Prefeito Contratado(a)

Testemunhas:

___________________________ ___________________________
CPF: CPF:
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

ANEXO IV - MODELO DE FORMULÁRIO DE METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 
(SOMENTE PARA PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) 

licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais 
deverão ser submetidas a análises necessárias, imediatamente após a fase de homologação.” 

O processo de avaliação das amostras, de caráter eliminatório, será realizado pela Coordenação da Alimentação 
Escolar, Conselho de Alimentação Escolar e Nutricionista.  

A Comissão de Avaliação Sensorial será formada por, no mínimo 10 e no máximo 15 pessoas, nomeadas por portaria, 
sendo constituída pelos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Nutricionista e Coordenação da 
Alimentação Escolar.

ETAPA 01) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

01. As amostras deverão ser apresentadas à Coordenação Municipal de Alimentação Escolar, após a data estipulada
para realização desta Chamada Pública, no prazo de até 03 (três) dias úteis, improrrogáveis, com uma relação de
amostras em papel identificando o fornecedor/proponente, em 02 (duas) vias, contendo: nome do
Fornecedor/Proponente, número desta Chamada Públicae número do item, conforme o caso. Neste documento será
dado recebimento pelo Responsável Técnico e fará parte dos documentos para habilitação. A simples entrega da
relação e das amostras não significa a aprovação das mesmas.

OBS.: As amostras apresentadas deverão estar em conformidade com os produtos ofertados, conforme informações 
consignadas neste edital. 

02. Após a finalização do período estipulado para entrega de amostras, a responsável técnica da Coordenação
Municipal de Alimentação Escolar, verificará se as condições das amostras atendem ao que foi solicitado em Edital.
As amostras poderão ser desclassificadas nesta etapa, caso sejam verificados erros, omissões, contradições ou
desconformidades que comprometam o consumo dos alimentos ofertados.

03. Após a citada verificação, a aplicação do teste de aceitabilidade será realizada em todos os itens que o
Coordenação Municipal de Alimentação Escolar julgar necessários, passando por análise sensorial, avaliando-se cor,
sabor, consistência e textura, sempre que a Coordenação Municipal de Alimentação Escolar julgar necessário. 

ETAPA 02) - TESTE DE ACEITABILIDADE POR ATRIBUTOS  

O teste de aceitabilidade por atributos consiste na avaliação sensorial de alimentos (somente para produtos 
industrializados), por meio da escala hedônica de 09 pontos, usada para avaliar a aparência, o aroma, o sabor e a 
textura do alimento.  

O produto só estará apto para ser adquirido no processo de aquisição caso apresente índice de aceitabilidade superior 
a 85% no teste de aceitabilidade por atributos.  

Cada produto será preparado na Coordenação de Alimentação Escolar conforme padrões de consumo, normas de 
higiene, uso e em quantidade suficiente para que cada provador receba uma porção deste (um copo ou um prato raso). 
Cada provador irá avaliar uma característica do produto e marcará no modelo de ficha de avaliação por atributos para 
análise sensorial conforme apresentado a seguir: 
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Nome:

Data:

Você esta recebendo uma amostra de ___________________. Por favor, avalie a aparência da amostra e dê a nota 
que mais reflita com seu julgamento usando a escala abaixo. Em seguida, faça o mesmo para o aroma, o sabor e a 
textura ou consistência do alimento. 

ATRIBUTO Nota de 1 a 9 (ver 
escala abaixo) 

Comente o que mais gostou e o que menos gostou em
relação a cada atributo. 

Aparência

Aroma

Sabor

Textura ou 
Consistência

Código da amostra:

9 - Gostei extremamente  

8 - Gostei muito  

7 - Gostei moderadamente

6 - Gostei ligeiramente  

5 - Indiferente 

4 - Desgostei ligeiramente

3 - Desgostei moderadamente

2 - Desgostei muito

1 - Desgostei extremamente 

Análise dos resultados:  
Para cada atributo será contado o número de provadores que deram notas acima de 7.  
Essa contagem será dividida pelo total de provadores e multiplicada por 100, obtendo-se desta forma o percentual de 
aceitação de cada atributo:
 % aceitação de cada atributo = (nº. de provadores que atribuíram notas maiores ou iguais a 7 / nº. total de 
provadores) x 100. 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

ANEXO V 

ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

Guajeru-Ba 
2022 
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ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

ITEM QUANT. UN PRODUTO ESPECIFICAÇÃO

1 2.000 KG Aipim 

Intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, machucaduras ou outros defeitos que possa 
alterar sua aparência e qualidade. livre da maior parte possível de terra aderente á 
casca e resíduos de fertilizantes.isenta de umidade externa anormal de colheita 
recente. Preço por Kg. 

2 150 KG Amendoim
com casca 

Amendoim com casca de primeira qualidade, sem presença de terra ou 
microorganismo. Apresentando se íntegros, sem brotos manchas, bolores ou outros 
defeitos que possam altera sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível 
de terra aderente a casca de resíduos de fertilizantes. Isento de úmida externa 
anormal. De colheita recente. Seguir normas técnicas especiais descritas na resolução 
CNNPA n°12/78. 

3 1.300 KG Batata Doce 

Batata doce amarela ou roxa intacta e sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, 
manchas, machucaduras, bolores, pontos escurecidos ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência ou qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente á 
casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita 
recente. Preço por kg. 

4 2.500 KG Batata inglesa 
De primeira, in natura, apresentando grau de maturação apropriado para o consumo. 
Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas, do acordo com a Resolução 12/78 da 
CNPA. 

5 200 KG Beterraba 

Beterraba intacta e limpa com coloração e tamanhos uniformes típicos, da variedade 
sem brotos rachaduras ou cortes na casca, manchas machucaduras bolores ou outros 
defeitos que possa alterar sua aparência ou qualidade. Livre da maior parte possível 
de terra aderente á casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa 
anormal. De colheita recente. Preço por kg.

6 800 KG Cebola 

Cebola branca tipo salada, lisa, com polpa intacta, com coloração e tamanhos 
uniformes típicos, da variedade sem brotos rachaduras ou cortes na casca, manchas 
machucaduras bolores ou outros defeitos que possa alterar sua aparência ou 
qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente á casca e de resíduos de 
fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente. Preço por kg.

7 1.000 KG Cenoura 

Cenoura lisa com polpa intacta e limpa com coloração e tamanhos uniformes típicos, 
da variedade sem brotos rachaduras ou cortes na casca, manchas machucaduras 
bolores ou outros defeitos que possa alterar sua aparência ou qualidade. Livre da 
maior parte possível de terra aderente á casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de 
umidade externa anormal. De colheita. Preço por kg. 

8 300 KG Chuchu 

Chuchu de coloração verde claro á escuro, com polpa intacta e limpa com coloração 
e tamanhos uniformes típicos, da variedade sem brotos rachaduras ou cortes na 
casca, manchas machucaduras bolores ou outros defeitos que possa alterar sua 
aparência ou qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente á casca e de 
resíduos de fertilizantes. Isento de umidade externa anormal. De colheita Preço por 
Kg.

9 100 KG Cominho
moído 

Extraído de sementes de cominho de primeira qualidade, puro, com aspecto, cor, 
cheiro, sabor característicos, sem misturas, isentos de sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de 100g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não 
violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

10 300 KG Couve 
Couve manteiga, em maços de 12 folhas, integras, verdes em tamanhos uniformes 
sem furos, não murchas, ausência de pragas ou outros defeitos que possa alterar sua 
aparência e qualidade. Preço por maços. 

11 1.000 KG Farinha de 
mandioca

Farinha de mandioca, seca, fina, branca e torrada, separada por Kg em saco de 
polietileno transparente e amarrado. Não apresentar impurezas. Boa apresentação ao 
exame visual. Preço por Kg. 

12 2.000 KG Laranja 
Laranja China / Pera de 1ª qualidade, tamanho médio com aproximadamente 120g 
cada. Deverá apresentar casca fina, íntegra, sem machucados /amassados e sujidades. 
Não poderão estar com alvéolos desidratados. Ideal para consumo imediato. 
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13 3.500 KG Manga 

Manga Ada, de 1ª qualidade, in natura, lisa, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem rachaduras ou cortes na 
casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Não apresentar pontos amolecidos e escurecidos. Livre da 
maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de 
umidade externa anormal. De colheita recente. Entregue em grau médio de 
amadurecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA 
nº 12/78. 

14 1.000 KG Mamão 

Mamão maduro Formosa, de 1ª qualidade, in natura, com validade de 1 a 7 dias em 
temperatura ambiente e de 2 a 10 dias sob refrigeração. Não apresentar pontos 
amolecidos. Entregue em grau médio de amadurecimento. Seguir Normas Técnicas 
Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78 

15 2.500 KG Maracujá Maduro, íntegro e sem manchas. Isento de danos físicos e/ou mecânicos decorrentes 
do transporte e manuseio. 

16 4.500 KG Melancia 

Melancia de casca lisa com grau de maturação tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo mediato e 
imediato, tamanho médio, apresentando tamanho e cor uniformes, sem manchas, 
machucaduras, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência ou qualidade ou livre de resíduos de fertilizantes. Preço por Kg

17 300 KG Pimentão Tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas 
livres de resíduos de fertilizantes. 

18 300 KG Tempero Verde 
In natura - cheiro verde. Molho composto de coentro em folhas e cebolinha verde, 
apresentado boa aparência, seco, lavado, com ausência de terra e parasitas. Deverá 
ser retirado da terra, no dia da entrega, não podendo estar murchos/ secos. 

19 1.200 KG Tomate 

Tipo santa cruz, para salada, com polpa intacta, com coloração e tamanhos 
uniformes típicos, da variedade sem cortes na casca, manchas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possa alterar sua aparência ou qualidade. Com 
aproximadamente 60% de maturação. Livre de resíduos de fertilizantes. De colheita 
recente. Preço por kg. 

20 300 KG Abóbora 
Abóbora de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais 
terrosos e umiddae externa anormal. , sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte.  

21 300 KG Alho Alho - De primeira, sem réstia e dentes grandes. 

22 70 KG Coentro Moído Coentro moído - Condimento, apresentação industrial, matéria-prima coentro, 
aspecto físico pó.  

23 200 KG Abacaxi Maduro, íntegro e sem manchas. Isento de danos físicos e/ou mecânicos decorrentes 
do transporte e manuseio. 

24 3.000 KG Banana Prata 

Banana da prata de 1ª qualidade, in natura, com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e conservação adequada para o consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniformes 
(pesando entre 120 e 140 gramas cada), sem manchas, machucaduras, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 
resíduos de fertilizantes. Deverão ser entregues despencadas (cortadas no talo). 
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

25 300 KG Tapioca 
Farinha de tapioca, seca, fina, branca, separada por Kg em saco de polietileno 
transparente e amarrado. Não apresentar impurezas. Boa apresentação ao exame 
visual. Preço por Kg. 

26 100 KG Corante Corante - Corante de urucum puro em pó e fino. Sem mistura de outros ingredientes. 
Boa apresentação ao exame visual. 

27 500 KG Polpa  

Polpa fruta congelada sabor manga. As polpas deverão ter seguintes características: 
deve ser extraida da fruta in natura, parte comestível do fruto através de processo 
tecnológico adequado. Produto não fermentado, não concentrado, não diluído. Ter 
validade 24 (vinte e quatro) meses após a data fabricação. Devendo apresentar no 
momento da entrega validade minima de 12 (doze) meses e rendimento minimo de 3 
litros de suco/kg

28 500 KG Polpa  

Polpa fruta congelada sabor goiaba. As polpas deverão ter seguintes características: 
deve ser extraida da fruta in natura, parte comestível do fruto através de processo 
tecnológico adequado. Produto não fermentado, não concentrado, não diluído. Ter 
validade 24 (vinte e quatro) meses após a data fabricação. Devendo apresentar no 
momento da entrega validade minima de 12 (doze) meses e rendimento minimo de 3 
litros de suco/kg
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2021 

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA 

O MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de 
Guajeru-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 13.284.658/0001-14, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal 
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial 
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de 
Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de 
Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no dia 27/01/2022, às 09:00h,
PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2022, do tipo MENOR PREÇO 
Lote, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Registro de Preços 
para eventual e Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar,
conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pelo endereço 
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“917924”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. 

Secretária Municipal de Administração 

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes 
neste edital. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO 
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 068, DE 17 DE SETEMBRO 
DE 2018, DECRETO MUNICIPAL Nº 066, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 030 DE 
04 DE JANEIRO DE 2021 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS. 

II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 264/2021 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Lote

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA 

VIII - SESSÃO PÚBLICA: 

DATA: 27/01/2022 
 HORA: 09:00h 

8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de 
LICITAÇÕES, identificador 917924, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pela 
Pregoeira Vera Lúcia Teixeira dos Santos com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da 
Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021. 

8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do 
Banco do Brasil S/A. 

8.3 - Recebimento das propostas: até 27/01/2022 às 08:45h. 
8.4 - Abertura das propostas: 27/01/2022 às 08:45h. 
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 27/01/2022 às 09:00h. 

IX - OBJETO:

9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, conforme especificações constantes nos 
Anexos deste Edital. 

9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos 
produtos constantes do Anexo I.

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 59

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 - Pag. 3 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das 
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

X - FUNDAMENTO LEGAL

10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto 
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 
17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 030 de 04 de 
Janeiro de 2021 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital, 
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito 
Privado.

10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 

XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil 
(www.bb.com.br), que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de habilitação 
previstos neste Edital e seus Anexos. 

11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar 
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93. 

11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial 
do Município - https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na 
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras 
informações sobre a licitação serão prestadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e 
Contratos, nos mesmos locais e horários, pelo(s) Telefax (77)3417-2252.

XII - CREDENCIAMENTO

12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do 
pedido e da entrega da documentação necessária; 

12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com 
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura 
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das 
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados; 
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12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema; 

12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura;

12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou 
pelo e-mail: licitações@bb.com.br. 

XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br), 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados 
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar 
esse procedimento. 

13.1.1 - Arquivos os quais a pregoeira e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem 
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a 
administração, uma vez que, inviabiliza à pregoeira a análise dos mesmos, impossibilitando seu julgamento 
quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência por anexar 
documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes reduzindo ao 
máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de vários arquivos 
no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será utilizada como 
critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade aos operadores do 
sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores dentro do Sistema).

13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu 
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter 
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que 
não atender a estes critérios. 

13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 

13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006.
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13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em 
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste Edital. 

13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 

14.1.1 - Valor total do item; 
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável e marca. 

14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens.

14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

14.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas; 

14.5.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

14.6 - A validade dos produtos ofertados será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 
de entrega, salvo os casos em que os produtos naturalmente possuem prazos de validade menor, devendo, nesse 
caso, os produtos serem entregues com validade mínima de 80% (oitenta por cento) do prazo total da validade 
total do produto. 
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XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.

15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

15.2 - A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 

15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 

15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 

15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema. 

15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 

15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários. 

15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente.
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15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeira, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pela Pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.; 

15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. 

15.18 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com 
a primeira colocada. 

15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens 
de preferência, conforme regulamento. 

15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

15.31 - A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 

15.32 - Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

16.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 
Edital e em seus anexos. 

16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. 

16.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que ofertem probabilidade de certeza à 
suspeita.

16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

16.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta.
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16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira em até 24h do recebimento 
do pedido de prorrogação. 

16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

16.7 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de 
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade. 

16.8 - A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

16.8.1 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no 
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do 
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

XVII - DA HABILITAÇÃO. 

17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- 
apf.apps.tcu.gov.br/) 

17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 66

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 - Pag. 10 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria 
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações, 
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a 
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para a Pregoeira avaliar de forma mais rápida 
a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação da 
licitante.

17.1.3 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação. 

17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições. 

17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, 
para fins de habilitação: 

17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir; 

f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI. 

17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita; 

e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

OBSERVAÇÕES: 

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA. 

3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.

4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pela
Pregoeira ou membro de equipe de apoio.

17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
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sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação 
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a 
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta 
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais) 
b.1) Para balanço escriturado pelo Sistema Público de Escrituração Digital-SPED o mesmo deverá estar
acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de Livro Digital e Recibo de
Entrega da Escrituração (FCONT) encaminhada a RFB. 

17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Alvará de Vigilância Sanitária.

17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme 
modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o 
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as 
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência 
deste Edital. 

17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e 
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos 
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.

17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 

17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação. 

17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 
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de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 
aplicação das sanções cabíveis.

17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor.

XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico 
e deverá: 

18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 

18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número 
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a 
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do 
Termo de Referência. 

18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município. 

18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a 
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora. 

18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
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18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena 
de desclassificação. 

18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de 
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios: 

18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução 
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item; 

18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa 
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros. 

18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances 
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser 
maior do que o lance vencedor do lote/item. 

XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá 
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão. 

19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que 
deverá ser encaminhado por escrito em atenção da Pregoeira.  

19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 

19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, 
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor 

19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

19.2.1 - Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 

19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
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19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacaoguajeru@gmail.com em outros 03 (três) dias úteis, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital.

19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 

19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do 
Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), passando a valer para todos os 
efeitos à partir da data da publicação. 

XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 

20.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do 
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados. 

XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

21.1 - Não havendo manifestação de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora 
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório. 
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21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o 
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura. 

22.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-símile, e-
mail ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento. 

22.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, 
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXXII deste Edital. 

22.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93. 

XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 - O fornecedor terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

23.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior; 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado, dos insumos que compõem o custo do fornecimento, e se a comunicação ocorrer antes
da solicitação; 

23.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s): 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP

ou nas solicitações dela decorrentes 
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP; 
g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
i) For impedido de licitar e contratar com a Administração; 

23.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido 
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido fornecimento, ou,
no caso de não ter havido fornecimento, convocará os licitantes remanescentes, por ordem de classificação no 
certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da vigência da ARP. 
Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
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XXIV - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS 

24.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de 
autorização de fornecimento, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do 
fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação. 

24.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de 
Fornecimento e/ou de Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a 
contratação através de instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital; 

24.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP; 

24.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente 
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde 
estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos, 
imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º 
10.520/2002;

24.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na 
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por 
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná-lo; 

24.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 24.1.3, a Procuradoria Jurídica do 
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; 

24.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas 
pela Administração Pública; 

24.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em 
nome da(s) licitante(s) vencedora(s); 

24.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do 
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão 
adotadas as seguintes providências: 

24.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

24.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem 
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada 
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato; 

24.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a 
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se 
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enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela 
Administração: 

24.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP; 

24.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

24.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas 
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93.

a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação 
não se realizar. 

XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

25.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

25.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, 
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem 
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor 
do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de 
acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013. 

XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

26.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S) 

26.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e 
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de

Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços; 
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência deste Edital; 
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e

seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados;

e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes,
representantes, concessionárias ou técnicos; 
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g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
Anexos; 

h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade
do fornecimento. 

26.2 - DA ADMINISTRAÇÃO

26.2.1 - Compete à Prefeitura: 

a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme

modelo Anexo - V;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos; 

d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as fácilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s); 
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.

XXVII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO 

27.1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado na sede do Município de Guajeru-Ba, parceladamente, 
de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição 
emitida pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte 
forma: 

a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma parcelada durante um período de até 12 (doze)
meses, devendo a contratada entregar, na Sede do Município de Guajeru-Ba, os materiais solicitados
num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, independentemente da quantidade solicitada; 

b) As ordens de fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante 
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratante o meio de
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar
o não recebimento das Autorizações de Fornecimento. 

27.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta. 

27.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após 
atestado de recebimento da seguinte forma: 

27.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias. 

- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material.

27.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos: 

Dotação Orçamentária: 
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Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento; 

b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, 
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 

c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 

d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos; 

e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 

f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final. 

A CONTRATADA ainda deverá: 

a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante; 

b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação; 

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses 
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada; 

e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização. 

f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;

g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante. 
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i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados; 

j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-
se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 

k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade; 

l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93; 

m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações; 

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos; 

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;

d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato. 

XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 

29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e 
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo IX deste Edital. 

29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que 
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO 
DE RECEBIMENTO Anexo VIII.

29.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável. 

29.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total 
responsabilidade na execução do contrato. 

XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO 

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

XXXI - RESCISÃO 

31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8.666/93. 
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31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

XXXII - DAS PENALIDADES 

32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a 
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.  

32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único 
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses quando: 

a) Não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Ensejar o retardamento na execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta de preço; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo, desacato a Pregoeira e aos participantes do certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital; 
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na

proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam. 

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo 
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

32.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo 
definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material; 

b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do
contrato;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos; 
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d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato. 

32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal; 

b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal; 

c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%; 

d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%; 

e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%; 

f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado ou danificado: multa de 20%; 

g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%. 

32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4.  

32.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta. 

32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada. 

32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a 
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de 
Administração. 

32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa 
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo 
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
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XXXIII - DOS ANEXOS 

33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Proposta de Preços; 
b) Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
c) Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
d) Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
e) Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
f) Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento; 
h) Anexo VIII - Termo de Recebimento; 
i) Anexo IX - Minuta do Contrato; 
j) Anexo X - Termo de Referência.

XXXIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.

34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

34.3 - A Pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da 
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

34.4 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente.

34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Guajeru-
Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br 

34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município.

34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 81

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 - Pag. 25 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à 
data fixada para o recebimento das propostas. 

34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacaoguajeru@gmail.com, sendo que o 
licitante, deve entrar em contato com a Pregoeira através do telefone (77)3417-2252 para confirmação do 
recebimento do e-mail. 

34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira, com observância da legislação 
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, 
Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018 e Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 e 
demais normas e redações aplicáveis. 

XXXV - FORO 

35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 17 de Janeiro de 2022. 

Vera Lúcia Teixeira dos Santos 
Pregoeira Municipal 

Decreto Municipal nº 030 de 04 de Janeiro de 2021 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

FORNECEDOR:  CNPJ:
ENDEREÇO: CEP:  INSC. EST.:
MUNICIPIO: ESTADO: FONE:
DATA: 27/01/2022. E-MAIL: CONTATO:  

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

LOTE 01 

1 30 KG 
Farinha de trigo - Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. Embalagem 
plástica de 1 kg. A embalagem deverá conter os dados de identificação e informação nutricional do produto.

R$4,11 R$123,30 

2 100 Kg Farinha de aveia - Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Com cheiro e sabor próprios; sem fermento. Embalagem plástica de 200 gramas. R$8,30 R$830,00 

3 200 Kg 

Achocolatado em Pó (Chocolate)- Achocolatado, em pó solúvel, obtido de matérias-primas sãs e limpo, isentas de matérias terrosas, 
de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro 
característico e sabor doce, próprio. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente, hermeticamente 
lacrado, contendo peso líquido de 400g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$8,86 R$1.772,00 

4 8.500 Kg 

Açúcar Cristal- Açúcar tipo cristal, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 8,3% de sacarose de cana-de-
açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do 
tipo de açúcar. Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de 
peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. 

R$3,74 R$31.790,00 

5 500 Kg 

Café - Café em pó, torrado e moído, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 250g de peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.

R$27,16 R$13.580,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$34.515,30 
LOTE 02 

6 2.000 Kg 
Leite em pó, integral. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos 
tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de matéria-prima selecionada, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem adição de soro de leite. Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branco 
amarelado; com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem:

R$29,30 R$58.600,00 
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pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 200g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$58.600,00 
LOTE 03 

7 2.500 Pcts 
Biscoito doce- Biscoito doce, tipo maisena, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, embalagem primária, secundária e 
terciária. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da 
entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$3,85 R$9.625,00 

8 3.500 Pcts 
Biscoito salgado - Biscoito salgado, tipo Cream cracker, amanteigado, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, 
embalagem primária, secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$3,72 R$13.020,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$22.645,00 
LOTE 04 

9 9.000 Kg 

Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco 
de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

R$4,95 R$44.550,00 

10 700 Kg 

Arroz, branco, tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos 
animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de
peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de
lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas
na Resolução CNNPA nº 12/78. 

R$5,05 R$3.535,00 

11 9.000 Kg 

Feijão Carioca- Feijão carioquinha tipo 1, classe carioquinha, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados e carunchados que prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg 
de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas.

R$6,90 R$62.100,00 

12 150 Kg 

Feijão preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, 
chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de última
safra. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução
CNNPA nº 12/78.

R$9,15 R$1.372,50 

13 900 Latas 

Óleo de soja- Óleo vegetal de soja, tipo 1, refinado, puro, comestível, rico em vitamina E, preparado a partir de grãos de soja sãos e 
limpos. Aspecto: liquido uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; odor e sabor: característico. Embalagem garrafa plástica de 900 ml, 
acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou

R$9,15 R$8.235,00 
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Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.
VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$119.792,50 

LOTE 05 

14 66.000 UNID 

Pão salgado, tipo francês, produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada, preparada
com farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e
água, podendo conter outros ingredientes. De sabor levemente adocicado. Deverá pesar 50 grs. Produzido no dia anterior ao consumo.
Entregue em sacos transparentes lacrados (com 10 unid). Deverá ser apresentado Laudo de Inspeção Sanitária do Estabelecimento. 
Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78 e Resolução - RDC nº 90, de 
17 de outubro de 2000. 

R$0,86 R$56.760,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$56.760,00 
LOTE 06 

15 500 Kg 

Carne bovina – Músculo- Carne Bovina, tipo músculo, congelada, contendo no máximo 20% de gordura, embalada em saco plástico 
de polietileno apropriado, de acordo com as normas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em 
condições de temperatura adequada, devidamente acondicionados em isopor. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% 
do prazo de validade.

R$29,92 R$14.960,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$14.960,00 
LOTE 07 

16 1.700 Kg 

Carne moída- Carne Bovina, moída, de 2ª qualidade, congelada, contendo no máximo 20% de gordura, embalada em saco plástico de 
polietileno apropriado e de acordo com as normas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em 
condições de temperatura adequada. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$23,35 R$39.695,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$39.695,00 
LOTE 08 

17 2.500 Kg 

Peito de frango - Carne de frango, tipo peito com osso, congelado, aspecto próprio, não amolecido nem pegajoso, cor próprio, sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Embalagem contendo aproximadamente 1
kg, acondicionados em sacos de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do 
produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em 
condições de temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

R$13,27 R$33.175,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$33.175,00 
LOTE 09 

18 200 Kg 
Extrato de tomate- Produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal. Embalagem sache de 140 ou 340 gramas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade

R$5,46 R$1.092,00 

19 8.000 Kg 

Macarrão espaguete - Macarrão longo sem ovos, tipo espaguete, submetido a processo de secagem,   condicionado   em   saco   de  
polietileno   íntegro,   atóxico,   resistente,   vedado hermeticamente  e  limpo,  contendo  500g  de  peso  líquido.  A  embalagem  
deverá  conter externamente  os  dados  de  identificação  e  procedência,  informação  nutricional,  número  de lote, data de fabricação, 
data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto 
e  registro  no  Ministério  da  Agricultura  e/ou  Ministério  da  Saúde.  No  ato  da  entrega  não deverá exceder 50% do prazo de 

R$3,72 R$29.760,00 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 85

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 - Pag. 29 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

validade.

20 20 Kg 

Margarina- Produto industrializado contendo 60% de lipídeos, a base de: óleos vegetais líquidos e hidrogenados / água / sal / leite em 
pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, 
embalado em potes plásticos, fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. A embalagem de 250g, deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$9,54 R$190,80 

21 200 Kg 

Sal - Sal refinado de mesa, iodado. Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado com teor mínimo de 98,5 % de cloreto de 
sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. Características sensoriais: aparência: cristais de granulação uniforme, 
não devendo estar pegajoso ou empedrado; cor: branca; odor: inodoro; sabor: característico (salino). Acondicionado em saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega 
não deverá exceder 50% do prazo de validade.

R$1,25 R$250,00 

22 1.500 Dz 
Ovo de galinha - Classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou 
sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo 
atender às exigências do Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 05/7/91 - 
CIPOA/MA

R$5,59 R$8.385,00 

23 15 Und Achocolatado diet (sem adição de açúcar) - Achocolatado em pó para ingestão controlada de açúcares. Acondicionado em 
embalagens de 210g R$16,80 R$252,00 

24 15 Und Adoçante dietético artificial líquido: A base de Sucralose, contendo 25 ml. R$4,50 R$67,50 

25 15 Kg 
Arroz integral - Longo fino, tipo 1 integral em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa Pct 1 kg.

R$5,99 R$89,85 

26 30 Pcts Biscoito salgado integral- Deve Conter farinha de trigo e fubá de milho enriquecido com Ferro e Ácido Fólico. Composição nutricional 
(média) por 30g de produto: contendo no mínimo 2,5g de fibras, no máximo 348mg de sódio (15% VD) e até 0,8g gordura trans. R$7,97 R$239,10 

27 15 Kg 

Leite em pó desnatado- Leite em pó desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 
400 gramas, confeccionada em papel ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve 
conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar
mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor 
alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. (embalagem 400g).

R$18,00 R$270,00 

28 10 Kg 
Macarrão integral- Longo fino, contendo Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagens de 500 gr.

R$6,41 R$64,10 

29 1.000 Kg 
Milho canjica - Milho seco amarelo processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e sabor 
próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente. A 
embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.

R$3,50 R$3.500,00 

30 100 Kg 
Milho pipoca, tipo 1, preparado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou vegetais. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 

R$5,33 R$533,00 
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da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução
CNNPA nº 12/78 

31 14.000 Und 
Iogurte tipo chupetinha- 120 gramas-sabor Morango produto obtido através de leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu 
conteúdo de gorduras, contendo polpa de frutas no sabor morango. O iogurte deverá ser isento de contaminação, sujidades e corpos
estranhos, não serão permitidos embalagens danificadas.

R$0,79 R$11.060,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$55.753,35 
LOTE 10 

32 50 Kg 

Leite Isento de Lactose- Leite em pó, obtido por desidratação mediante processos tecnologicamente adequados. Produto ISENTO de 
lactose, fabricado através de matéria prima selecionada, não contendo matéria terrosa, parasitos, larvas, detritos de animais e vegetais. 
Livre de umidade e fermentação. Sem adição do soro do leite. Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branca amarelada; com teor de
gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem: deverá conter externamente 
os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número o lote, data de fabricação e validade, deve conter a notificação
visível: isento de lactose. 

R$43,92 R$2.196,00 

33 65 UNID 
Iogurte Isento de Lactose- Iogurte sabor Morango Morango, 140 g, isento de lactose. O produto deverá ser isento de contaminação, 
sujidades e corpos estranhos. A embalagem deve conter informações nutricionais, data de fabricação e validade e a notificação de forma 
visível: Isento de Lactose)

R$2,26 R$146,90 

34 15 Kg Achocolatado Isento de Lactose- Achocolatado em pó isento de lactose.Embalagem deve conter informação nutricional, data de 
fabricação e validade e notificação visível: isento de lactose. R$12,87 R$193,05 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$2.535,95 
VALOR TOTAL R$438.432,10 

1 - OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da 
Merenda Escolar, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima apresentadas. 

2 - ITENS E QUANTITATIVOS  

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima apresentados, nas quantidades máximas estimadas 
conforme quadro anterior. 

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Guajeru-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, na Sede do Município de Guajeru-Ba, independentemente da
quantidade da solicitação; 
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não
recebimento das Ordens de Fornecimento:
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Endereço de E-mail: ___________________________________ 
Fac-Simile: _____________________ 
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Guajeru-Ba, em até 05 (cinco) dias úteis contados após a emissão da Autorização de
Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima, ficando a critério da
Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir. 
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e 
do Contrato, fixando prazo para a regularização. 
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do 
objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme exigencias do Edital.       

5 - PRAZOS 

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuado na sede do Município de Guajeru-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se o prazo a 
partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.  

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato; 
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas no Termo de Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer 
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alteração nas referidas condições; 
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022 e na Ata de Registro de Preços; 
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa 
sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros. 

8 - PENALIDADES 

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no 
instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 

9 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.     
Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa ............................................................................. declaro ter tomado 
conhecimento de todas as condições referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Eletrônico nº 001/2022, e assim sendo, me comprometo a cumprir 
fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições estipuladas nos itens 01 a 09 relacionadas acima e todas as demais 
condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação. 

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

___________________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, 
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).  

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO III 

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

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei 
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das 
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma. 

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO V

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20..... 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20..... 

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a)  da cédula  de identidade nº 
............., emitida pela SSP/......., inscrito(a)  no CPF sob o n° .................., com endereço na 
..................................,, doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente 
PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, e de outro lado, as empresas 
adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em     /    /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base 
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, têm entre si, 
justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de 
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se 
seguem: 

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta 
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir 
relacionado(s), objetivando a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda 
Escolar, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................., com sede na à ......................................., na cidade de .............................., UF, representada 
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de 
identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente e 
domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF. 

Item XXX: XXXX UNI. Descrição do Produto .

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será 
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente 
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2022.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos 
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 
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3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata. 

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o 
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo 
julgamento e adjudicação para esse fim. 

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses contada a partir da data de sua assinatura. 

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de 
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de vinte dias daquela data. 

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro 
da Comarca de Guajeru-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o subscrevem. 

__________________________________ 
PREFEITURA 

__________________________________
FORNECEDOR 

TESTEMUNHAS: 

__________________________
CPF:

__________________________ 
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento 
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007. 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora 
do certame. 

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

OBSERVAÇÃO: 
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do 
credenciamento dos licitantes. 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 95

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 - Pag. 39 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

Eu, ..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ...........................,
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 001/2022), da 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que,  que inexiste 
impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal. 

____________________________, _____de __________________ de 20____. 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO VIII 

TERMO DE RECEBIMENTO 

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, através do Servidor .................................................................... 
responsável pelo recebimento do produto da empresa ........................................................, vencedora do(s) 
Lote(s) nº(s) ................................................, da licitação processada na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022, atesta o recebimento de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo 
relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo,  após a verificação do produtos sendo o mesmo apresentado 
anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o presente Termo. 

Item Tipo do Produto Marca Quantidade
Recebida 

Preço Data do
Recebimento Unitário Total 

TOTAL 

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Guajeru-Ba, ........... de ...........................de 20....... 

_________________________________________________ 
Responsável - Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ........ 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA E A EMPRESA
.................................................... NOS TERMOS 
ABAIXO: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº ..............................., com sede na ....................................................................,
representada neste ato por o(a) Sr(a). ......................................................, .............................., com registro de 
identidade nº ............................... e cadastro no CPF nº .............................., doravante denominado(a) 
CONTRATADO(A), com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão
Eletrônico nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº .................... resolvem celebrar o presente Contrato de 
Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios para 
atender as necessidades da Merenda Escolar, conforme especificações constantes no do processo de Pregão
Eletrônico nº 001/2022 e na Ata de Registro de Preços n° .............

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de 
Fornecimento de Produtos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ 
............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme 
necessidades da contratante. 

Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas, 
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora 
contratado.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até ............ meses, 
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste 
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada: 

Unidade Orçamentária: ............................................ 
Projeto/Atividade: ............................................
Elemento de Despesa: ............................................

CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato, 
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das 
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente 
estipuladas no item XXXII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES). 

CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores 
alterações. 

Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) 
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo 
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por 
cento) sobre o valor do contrato. 

CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará 
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato 
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, seus Anexos, Proposta de 
Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° ............. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93, 
inclusive nos casos omissos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:

Obrigações da Contratante: 

a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as

deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas; 

c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.

Obrigações da Contratada:

a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório; 

b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação,

independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes

meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das
Ordens de Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: ...................................... 
Fac-Simile: ...................................... 

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93; 
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f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras; 

g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao 
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços n° ..............

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Guajeru-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida.

E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença 
de testemunhas abaixo arroladas. 

Guajeru-Ba, ...... de .............................. de .............. 

_____________________________________ 
............................................................ 

Prefeito Municipal 
Contratante

_____________________________________ 
............................................................ 

Empresa Contratada 

TESTEMUNHAS: 

1. ________________________________ 
Nome:
CPF:

2. ________________________________
Nome:
CPF:

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 100

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 - Pag. 44 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA 
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de 
Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, de acordo com as 
especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima apresentadas. 
1.2 - A justificativa para a aquisição dos materiais é a necessidade de atender famílias carentes em situação 
de vulnerabilidade durante o período da pandemia do Coronavírus – COVID-19 no Município.  

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO

1 30 KG 

Farinha de trigo - Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. Embalagem plástica de 1 kg. A embalagem deverá 
conter os dados de identificação e informação nutricional do produto.

2 100 Kg 
Farinha de aveia - Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com cheiro e sabor próprios; sem fermento. 
Embalagem plástica de 200 gramas.

3 200 Kg 

Achocolatado em Pó (Chocolate)- Achocolatado, em pó solúvel, obtido de matérias-primas sãs e 
limpo, isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros 
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, 
próprio. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, resistente, 
hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 400g. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

4 8.500 Kg 

Açúcar Cristal- Açúcar tipo cristal, branco, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no 
mínimo 8,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de 
parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. 
Acondicionado em saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. 

5 500 Kg 

Café - Café em pó, torrado e moído, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais ou 
vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 250g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais 
descritas na Resolução CNNPA nº 12/78.

6 2.000 Kg 

Leite em pó, integral. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a 
alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Fabricado a partir de matéria-
prima selecionada, isento de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Livre de 
umidade e fermentação. Sem adição de soro de leite. Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branco 
amarelado; com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor: agradável, não rançoso, 
semelhante ao leite fluido. Embalagem: pacote de filme de poliéster metalizado com polietileno, 
resistente, hermeticamente lacrado, contendo peso líquido de 200g. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade.

7 2.500 Pcts 

Biscoito doce- Biscoito doce, tipo maisena, acondicionados em pacotes impermeáveis de 400grs, 
embalagem primária, secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da entrega não poderá ter 
transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

8 3.500 Pcts Biscoito salgado - Biscoito salgado, tipo Cream cracker, amanteigado, acondicionados em pacotes 
impermeáveis de 400grs, embalagem primária, secundária e terciária. Deverá conter no rótulo ou 
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impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. No ato da 
entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

9 9.000 Kg 

Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos 
animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data 
de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de 
validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

10 700 Kg 

Arroz, branco, tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria 
terrosa, de parasitos, de detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78. 

11 9.000 Kg 

Feijão Carioca- Feijão carioquinha tipo 1, classe carioquinha, isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, 
mofados e carunchados que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de última safra. 
Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 
1 kg de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas.

12 150 Kg 

Feijão preto, tipo 1, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de 
grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, produção de última safra. Embalagem: saco de polietileno 
íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da 
entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na 
Resolução CNNPA nº 12/78.

13 900 Latas 

Óleo de soja- Óleo vegetal de soja, tipo 1, refinado, puro, comestível, rico em vitamina E, preparado a 
partir de grãos de soja sãos e limpos. Aspecto: liquido uniforme, não rançoso; cor: amarelo claro; odor 
e sabor: característico. Embalagem garrafa plástica de 900 ml, acondicionado em caixas lacradas, 
limpas, secas, não violada, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

14 66.000 UNID 

Pão salgado, tipo francês, produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de 
uma massa fermentada, preparada com farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham 
naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter outros 
ingredientes. De sabor levemente adocicado. Deverá pesar 50 grs. Produzido no dia anterior ao 
consumo. Entregue em sacos transparentes lacrados (com 10 unid). Deverá ser apresentado Laudo de 
Inspeção Sanitária do Estabelecimento. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução 
CNNPA nº 12, publicada no D.O. de 24/07/78 e Resolução - RDC nº 90, de 17 de outubro de 2000. 

15 500 Kg 

Carne bovina – Músculo- Carne Bovina, tipo músculo, congelada, contendo no máximo 20% de 
gordura, embalada em saco plástico de polietileno apropriado, de acordo com as normas. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada, devidamente acondicionados 
em isopor. No ato da entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

16 1.700 Kg 

Carne moída- Carne Bovina, moída, de 2ª qualidade, congelada, contendo no máximo 20% de 
gordura, embalada em saco plástico de polietileno apropriado e de acordo com as normas. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em condições de temperatura adequada. No ato da 
entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.
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17 2.500 Kg 

Peito de frango - Carne de frango, tipo peito com osso, congelado, aspecto próprio, não amolecido 
nem pegajoso, cor próprio, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem contendo aproximadamente 1 kg, acondicionados em sacos 
de ráfia ou caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições 
de armazenagem, quantidade do produto e número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Transportar até a entrega final em condições de 
temperatura adequada. No ato entrega não poderá ter transcorrido mais de 50% do prazo de validade.

18 200 Kg 

Extrato de tomate- Produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal. Embalagem sache de 
140 ou 340 gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de 
armazenagem, quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
No ato da entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade

19 8.000 Kg 

Macarrão espaguete - Macarrão longo sem ovos, tipo espaguete, submetido a processo de secagem,  
condicionado   em   saco   de   polietileno   íntegro,   atóxico,   resistente,   vedado hermeticamente  e  
limpo, contendo  500g  de  peso  líquido.  A  embalagem  deverá  conter externamente  os  dados  de  
identificação  e  procedência,  informação  nutricional,  número  de lote, data de fabricação, data de 
validade, condições de armazenagem, quantidade do produto 
e  registro  no  Ministério  da  Agricultura  e/ou  Ministério  da  Saúde.  No  ato  da  entrega  não deverá 
exceder 50% do prazo de validade. 

20 20 Kg 

Margarina- Produto industrializado contendo 60% de lipídeos, a base de: óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados / água / sal / leite em pó reconstituído / Vit. A (15 000 UI/kg) / beta caroteno, aroma de 
manteiga idêntico ao natural / corante natural de urucum / cúrcuma, embalado em potes plásticos, 
fechados, e proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. A embalagem de 250g, deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade.

21 200 Kg 

Sal - Sal refinado de mesa, iodado. Cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado com teor 
mínimo de 98,5 % de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiumectante e iodo. 
Características sensoriais: aparência: cristais de granulação uniforme, não devendo estar pegajoso ou 
empedrado; cor: branca; odor: inodoro; sabor: característico (salino). Acondicionado em saco de 
polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 1 kg de peso líquido. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade, condições de armazenagem, 
quantidade do produto e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da 
entrega não deverá exceder 50% do prazo de validade.

22 1.500 Dz 

Ovo de galinha - Classe A, tipo 3 grande. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem 
manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais; acondicionados em embalagem apropriada com 30 
unidades. Proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do 
Regulamento interno de inspeção de Produtos de Origem Animal- RISPOA/MA Resolução n° 05 de 
05/7/91 - CIPOA/MA

23 15 Und Achocolatado diet (sem adição de açúcar) - Achocolatado em pó para ingestão controlada de 
açúcares. Acondicionado em embalagens de 210g

24 15 Und Adoçante dietético artificial líquido: A base de Sucralose, contendo 25 ml. 

25 15 Kg 

Arroz integral - Longo fino, tipo 1 integral em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa Pct 1 kg.

26 30 Pcts 
Biscoito salgado integral- Deve Conter farinha de trigo e fubá de milho enriquecido com Ferro e 
Ácido Fólico. Composição nutricional (média) por 30g de produto: contendo no mínimo 2,5g de fibras, 
no máximo 348mg de sódio (15% VD) e até 0,8g gordura trans.

27 15 Kg 

Leite em pó desnatado- Leite em pó desnatado, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. 
Acondicionado em embalagem de 400 gramas, confeccionada em papel ou lata, original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de 
vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve 
conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando 
abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar 
facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro 
azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no Ministério 
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. (embalagem 400g).
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28 10 Kg 

Macarrão integral- Longo fino, contendo Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, embalagens de 500 gr.

29 1.000 Kg 

Milho canjica - Milho seco amarelo processado em grãos crus, inteiros, para o preparo de mungunzá, 
com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos 
animais ou vegetais, acondicionados em saco plástico resistente. A embalagem deve conter a validade 
de no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500g.

30 100 Kg 

Milho pipoca, tipo 1, preparado com matérias-primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitos e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo 500g de peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, condições de armazenagem, quantidade do produto e registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. No ato da entrega não deverá exceder 50% do 
prazo de validade. Seguir Normas Técnicas Especiais descritas na Resolução CNNPA nº 12/78 

31 14.000 Und 
Iogurte tipo chupetinha- 120 gramas-sabor Morango produto obtido através de leite e/ou leite reconstituído 
padronizado em seu conteúdo de gorduras, contendo polpa de frutas no sabor morango. O iogurte deverá ser isento 
de contaminação, sujidades e corpos estranhos, não serão permitidos embalagens danificadas.

32 50 Kg 

Leite Isento de Lactose- Leite em pó, obtido por desidratação mediante processos tecnologicamente adequados. 
Produto ISENTO de lactose, fabricado através de matéria prima selecionada, não contendo matéria terrosa, 
parasitos, larvas, detritos de animais e vegetais. Livre de umidade e fermentação. Sem adição do soro do leite. 
Aspecto: pó uniforme, sem grumos; cor: branca amarelada; com teor de gordura maior ou igual a 26%, odor e sabor 
agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem: deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número o lote, data de fabricação e validade, deve conter a 
notificação visível: isento de lactose. 

33 65 UNID 

Iogurte Isento de Lactose- Iogurte sabor Morango Morango, 140 g, isento de lactose. O produto 
deverá ser isento de contaminação, sujidades e corpos estranhos. A embalagem deve conter 
informações nutricionais, data de fabricação e validade e a notificação de forma visível: Isento de 
Lactose)

34 15 Kg Achocolatado Isento de Lactose- Achocolatado em pó isento de lactose.Embalagem deve conter 
informação nutricional, data de fabricação e validade e notificação visível: isento de lactose.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS  

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima 
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior. 

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Guajeru-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) úteis após a solicitação, na Sede do
Município de Guajeru-Ba, independentemente da quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: Endereço de
E-mail e/ou Fac-Simile;
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Guajeru-Ba, em até 05 (cinco) dias úteis
contados após a emissão da Autorização de Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada
através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima, ficando a critério da
Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir. 
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços. 
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4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme 
exigências do Edital.    

5 - PRAZOS 

5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias 
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Guajeru-
Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora 
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se 
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato; 
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 
Referência; 
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.     

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a: 
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
7.1.2 - atender as demais condições descritas neste Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 
001/2022 e na Ata de Registro de Preços; 
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 
terceiros. 

8 - PENALIDADES 
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá 
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 

9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.     

10 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações 
orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 03.05.01 - Secretaria de Educação 
Projeto/Atividade: 2.035 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materia de Consumo 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações, 
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões 
Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em 
vigor.

II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 015/2022 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VII - SESSÃO PÚBLICA: 

DATA: 31/01/2022 
HORA: 08:30h 

LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia.

VIII - OBJETO:

8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de 
Construção da praça Sanguessuga, zona rural do Município, conforme especificações constantes nos 
Anexos deste Edital. 

IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02 
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias: 

1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).

X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local 
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, 
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente 
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para 
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua 
apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes. 

10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:

a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com 
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos 
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal 
de Guajeru-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá 
comprovar com os originais em mãos. 

10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos 
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio. 

10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma 
hipótese a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

10.4 - O licitante poderá deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno 
conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo declarar ter 
CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os serviços. 

10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde 
serão executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Públicos informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a 
realização da visita dos locais. Para maiores informações ligar no fone: (77)3417-2252. 

10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital 
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da 
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba responderá por escrito, os 
esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos 
meios próprios, sem, entretanto identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum esclarecimento 
verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados. 
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10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e 
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante. 

10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba 
poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 
fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma 
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital, desde que tais 
modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo 
de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário. 

10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas 
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos 
primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93. 

XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes 
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e 
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital. 

11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e 
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos 
constantes do envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do 
licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória. 

11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os 
originais em mãos. 

XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A) 

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado 
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está 
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital: 

a) Declaração de Conhecimento dos Locais onde serão executados os serviços;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do

Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no Anexo VII;

c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei); 

d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.

12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;

d) 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. 

12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à

sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto
desta licitação; 

c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”,
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA. 

12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional 
detentor dos atestados.

c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: 

I - Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou 
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou 
III - Contrato Social ou último aditivo se houver; 
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do 
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável 
Técnico da licitante; ou 
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas. 

d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.

e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;

f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.

g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS.
g.1) A assinatura do Profissional na Declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório; 
g.2) Não será aceita Declaração de Anuência Genérica. Somente será aceita Declaração de Anuência
específica para este Edital.

12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Do Balanço Patrimonial: 
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida 
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir; 
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 

i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
publicados em Diário Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulação; ou
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

ii - Sociedades limitadas (Ltda.): 
por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 - 
Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional: 
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por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

iv - Sociedade criada no exercício em curso: 
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade:

b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):

I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II -  Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde: 

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.

d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.

e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.

f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

IEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL 
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para a regularização da documentação. 

h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital. 

j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial. 

k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições. 

m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.

n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá
compor os documentos de habilitação da licitante. 

XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2) 

A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara, 
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados: 

a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital; 

b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante; 

c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 04 (quatro) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;

d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);

e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo 
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;

f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.); 

g) A proposta deverá conter ainda: 
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I - Cronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro) 
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.

h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;

i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem 
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária; 

j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.

XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS  

14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços: 

14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o 
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a 
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, 
devidamente credenciados; 

14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único 
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão 
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das 
respectivas credenciais. 

14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos 
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão. 

14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as 
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes. 

14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a 
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no 
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as 
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário 
da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 

14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo 
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados, 
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles 
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo, 
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão. 

14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão, 
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os 
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envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de 
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes 
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais 
dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final. 

XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais 
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte: 

a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;

b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido; 

c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido; 

d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;

e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;

f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;

i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados;

15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do 
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
por SORTEIO, na mesma Sessão. 

15.3 - Será desclassificada a proposta: 

a) Que não atender às exigências deste Edital; 
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela Administração, ou 

II - valor orçado pela administração. 
c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de

menor valor; 
d) Apresentar proposta alternativa.
e) Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba; 
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura

Municipal de Guajeru-Ba.

15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão 
desclassificadas. 

XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s) 
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba e no Diário 
Oficial do Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), para que se 
produzam os efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando 
a valer para todos os efeitos à partir da data da publicação. 

16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos 
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Guajeru-
Ba.

16.4 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua 
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali 
estipuladas.

16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. 

16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.7 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar 
todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos 
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da 
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do 
instrumento contratual. 

16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar 
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à 
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contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56, 
parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS 

17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no 
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas 
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada. 

17.2 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a 
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser 
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária. 

17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de 
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento 
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital. 

17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista 
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - 
Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 
de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos 
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança 
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento 
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência. 

17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por 
cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de 
antecipação. 

17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus 
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será 
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião, 
devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais 
prorrogações devidamente justificadas e aprovadas. 

17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas 
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que 
integra o presente Edital. 

17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da primeira ordem de 
inícios dos serviços. 

17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na legislação vigente. 
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17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da 
seguinte dotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.026 - Construção e Revitalização de Praça e Ruas do Município 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

XIX - RESCISÃO 

19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

XX - DOS ANEXOS

Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Minuta do Contrato; 
b) Anexo II - Carta Proposta; 
c) Anexo III - Planilha Orçamentária;
d) Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte 
e) Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro; 
f) Anexo VI - Credencial (Procuração);
g) Anexo VII - Declaração do Menor; 
h) Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.; 
i) Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas; 
j) Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade; 
k) Anexo XI - Memorial Descritivo. 
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XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações, 
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 

20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes 
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão 
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas, 
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório. 

20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de 
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura 
Municipal de Guajeru-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza 
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.8 - Condições para recebimento dos serviços: 

20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.

20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de 
Guajeru-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem. 
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20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município. 

20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia.

20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou 
qualquer outro meio eletrônico. 

20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com 
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas 
e redações aplicáveis. 

XXI - FORO 

21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 14 de Janeiro de 2022. 

____________________________________________ 
Vera Lúcia Teixeira dos Santos 

Decreto Municipal nº 031, de 04 de Janeiro de 2021 
Presidente da COPEL 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO Nº  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
...................................................................... 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) 
Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de 
identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na 
.................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços nº 001/2022,
e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Construção da praça Sanguessuga, zona rural do 
Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 001/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha 
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 
001/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações 
ulteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ .......................... 
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas 
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital 
Tomada de Preços nº 001/2022.

3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de 
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o 
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 120

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Tomada de Preços nº 001/2022 - Pag. 16 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato. 

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para 
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - 
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, com base no inciso II, 
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária: 

Órgão: ..........................................
Unidade: .......................................... 
Classificação Econômica: .......................................... 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a 
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e 
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer 
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos; 
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final; 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
desta Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 - DA CONTRATANTE:  

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo; 

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato; 

6.3 - DAS MULTAS 

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes 
multas: 

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem 
de Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida; 

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações; 

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE; 

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser 
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assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao 
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual; 

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão; 

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a 
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades 
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações; 

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, 
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito - 
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE;

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 
lei ou pelo contrato; 

6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos 
prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados; 
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7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE; 

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;  

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração; 

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 

7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções 
previstas na citada Lei. 

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos 
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE; 

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais

colocados na obra; 
3. Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS 
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8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à 
CONTRATADA. 

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de 
Preços da CONTRATADA. 

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES. 

IX - CLÁUSULA NONA - FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.  

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Guajeru-Ba, ............................................... de ........... 

................................................... ....................................................................
Prefeito Representante da Empresa Contratada 

Testemunhas:

_________________________________ _________________________________ 
CPF: CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

Objeto: Prestação de serviços de Construção da praça Sanguessuga, zona rural do Município, de acordo 
com os descritos nos anexos que integram este Edital. 

Prezados Senhores, 

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa 
inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________ 
(____________________________________________________), dentro do prazo de 04 (quatro) meses.

Eu, ................................................................... abaixo assinado, representante da empresa 
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de 
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 001/2022, e assim sendo, 
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores 
propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e quaisquer 
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos 
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes. 

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SANGUESSUGA

Data base: 03/2021 

BDI: 20,09% 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total 
(R$)

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SANGUESSUGA  409.266,46
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - - BDI 1  -  409.266,46
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES M² - BDI 1  -  2.703,44  
1.1.1. ORSE 0051 PLACA DE OBRA M2 6,00     297,45  BDI 1  357,21   2.143,26
1.1.2. ORSE 09346 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO M2 1.514,00        0,31 BDI 1  0,37   560,18
1.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1  -  1.559,42  
1.2.1. SINAPI 100577 (abra o arquivo 'Referência 03-2021.xls) - 1.514,00        0,86 BDI 1  1,03   1.559,42  
1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1  -  141.750,12
1.3.1. SINAPI 101169 (abra o arquivo 'Referência 03-2021.xls) - 1.514,00    66,74 BDI 1  80,15   121.347,10

1.3.2. ORSE 02673 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 
d=1,00 m M 1,00     334,70  BDI 1  401,94   401,94

1.3.3. SINAPI 92397 (abra o arquivo 'Referência 03-2021.xls) - 347,00    48,00 BDI 1  57,64   20.001,08
1.4. SINAPI URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1  -  102.651,55
1.4.1. SINAPI 94273 (abra o arquivo 'Referência 03-2021.xls) - 280,00    40,72 BDI 1  48,90   13.692,00
1.4.2. SINAPI 94990 (abra o arquivo 'Referência 03-2021.xls) - 56,00     709,26  BDI 1  851,75   47.698,00
1.4.3. ORSE 02555 Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros Unidade 2,00    55,58 BDI 1  66,75   133,50

1.4.4. ORSE ORSE
09417 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado M² 0,10    82,45 BDI 1  99,01   9,90

1.4.5. ORSE ORSE
04647 

Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com 
poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 Unidade 1,00     434,30  BDI 1  521,55   521,55

1.4.6. ORSE ORSE
06191 

LIMPEZA GERAL DA OBRA ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE 
ENTULHO) M² 1.514,00        0,40 BDI 1  0,48   726,72

1.4.7. COMP 05 
ILUMINAÇÃO DE PRAÇA ( 6 POSTES DE 3 PÉTALAS ALTURA 6M 
COM LAMPADAS DE LED  E 8 POSTES DECORATIVOS COM 2 
GLOBOS EM LAMPADAS DE LED ALTURA 2,5M)

Unidade 1,00           33.200,00 BDI 1  39.869,88   39.869,88  

1.5. SINAPI COMPLEMENTARES - - BDI 1  -  160.601,93
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1.5.1. COMP 01 ACADEMIA AO AR LIVRE EM EUCALIPTO Unidade 1,00           14.300,00 BDI 1  17.172,87   17.172,87  

1.5.2. ORSE 9336 
Castelinho Lúdico com escorregadeiras, escaladas, pontes pêncil, 
escadas de eucalipto vertical, escada de eucalipto e tabua angelim, 
escaladas de eucalipto, decks em pau d'arco 

Unidade 1,00           29.324,90 BDI 1  35.216,27   35.216,27  

1.5.3. COMP 02 
QUIOSQUE COMERCIAL E BANHEIROS ,COM COBERTURA DE 
VARANDA EM POLIARBONATO E ALUMINIO, CONFORME 
PROJETO

Unidade 1,00           22.325,16 BDI 1  26.810,28   26.810,28  

1.5.4. ORSE 9369 Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, 
com tampa vai e vem Unidade 1,00            1.004,58 BDI 1  1.206,40   1.206,40

1.5.5. ORSE 02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido 
e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura Unidade 1,00  750,00  BDI 1  900,68   900,68

1.5.6. COMP 03 PERGOLADO EM MADEIRA MASSARANDUBA COBERTO COM 
POLICARBONATO FUMÊ E BANCO BALANÇO  Unidade 1,00            8.750,00 BDI 1  10.507,88   10.507,88  

1.5.7. COMP 04 LAGO ARTIFICIAL COM CASCATA ILUMINADA Unidade 1,00           32.480,00 BDI 1  39.005,23   39.005,23  

1.5.8. COMP 06 

PAISAGISMO ( PALMEIRA FIJI (4 UNIDADES), PALMEIRA AVAI 8 
UNIDADES, PALMEIRA CICA REVOLUTA 8 UNIDADES, IPÊ ROXO 
6 UNIDADES, HELICONIA- 100 UNIDADES, MINI IXORIA- 300 
UNIDADES, GRAMA EM  PLACA EM TODOS OS CANTEIROS 

Unidade 1,00           24.800,00 BDI 1  29.782,32   29.782,32  

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

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno Porte, 
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SANGUESSUGA

Data base: 03/2021 

BDI: 20,09% 

Item Descrição Valor (R$) Parcelas: 1 2 3 4
03/19 04/19 05/19 06/19

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 409.266,46 % Período: 1,04% 44,17% 15,00% 39,79%    
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.703,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%    
1.2. MOVIMENTO DE TERRA 1.559,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%    
1.3. PAVIMENTAÇÃO 141.750,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%    
1.4. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 102.651,55 % Período: 0,00% 0,00% 59,81% 40,19%    
1.5. COMPLEMENTARES 160.601,93 % Período: 0,00% 24,29% 0,00% 75,71%    

Total:    R$ 409.266,46 %: 1,04% 44,17% 15,00% 39,79%
Repasse: 4.166,34 176.662,76 60.009,70 159.161,20

Período: Contrapartida: 96,52 4.092,59 1.390,20 3.687,15
Outros: - - - -

Investimento: 4.262,86 180.755,35 61.399,90 162.848,35
%: 1,04% 45,21% 60,21% 100,00%

Repasse: 4.166,34 180.829,10 240.838,80 400.000,00
Acumulado: Contrapartida: 96,52 4.189,11 5.579,31 9.266,46

Outros: - - - -
Investimento: 4.262,86 185.018,21 246.418,11 409.266,46
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO VI 

MODELO DE CREDENCIAL 

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu 
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento 
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 001/2022.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO VIII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I. 

DISCRIMINAÇÃO TAXA
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS 
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar); 
b) Aluguéis; 
c) Móveis e utensílios; 
d) Veículo; 
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo; 
h) Material de expediente; 
i) Equipamentos de segurança; 
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio; 
k) Veículos de socorro; 
l) Outras despesas (detalhar). 
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos; 
c) Taxas;
d) Outros tributos. 
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários; 
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro. 
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa 
TOTAL:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO IX 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

DISCRIMINAÇÃO TAXA EM 
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS 
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS 
A 03 Salário - Educação 
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI 
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE 
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA 
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho 

SUBTOTAL - GRUPO A 
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA 
GLOBAL DE A 
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos 
B 02 Descanso Remunerado em Feriados 
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais 
B 04 Licença Paternidade Remunerada 
B 05 Auxílio Enfermidade 
B 06 Décimo Terceiro Salário 
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais 
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas 

SUB TOTAL - GRUPO B 
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE 
A
C 01 Aviso Prévio 
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa 
C 03 Adicional p Aviso Indenizado 
C 04 Indenização Adicional 

SUB TOTAL - GRUPO C 
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA 
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B 

SUB TOTAL - GRUPO D 
TOTAL GERAL 

Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS 
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Eu, ___________________________________, representante legal da empresa 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as 
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes 
e/ou Servidores desta entidade. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

ANEXO XI 

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SANGUESSUGA 

O presente Memorial descritivo refere-se a uma Construção da praça Sanguessuga, zona 
rural, no município de Guajeru Bahia 

Fazem parte deste processo, as pranchas de detalhamento, onde nestas estão descritas todas 
as obras que deverão ser executadas na praça e prancha de projeto paisagístico, 
contemplando as espécies vegetais que deverão ser inseridas.  

Buscou-se, de forma criteriosa, conciliar todas as peças que compõem esse processo. 
Contudo, caso eventualmente ocorra alguma divergência, as dúvidas deverão ser esclarecidas 
junto à Equipe Técnica da Prefeitura. A planilha orçamentária complementa este memorial 
descritivo.  

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

- Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se 
enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

- A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, têm a finalidade
exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, podendo ser usados produtos de
outras marcas, desde que estes obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e
sejam aprovados pela Fiscalização. 

- Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as
condições contratuais. 

- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização,
ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demolições e
reconstruções.

- A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de acabamento esmerado.

– Ficará a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalização da obrigatoriedade do uso dos
E.P.I. e E.P.C. em cumprimento à Lei 6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras
aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a PREFEITURA com a
faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de 
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uso.  

 – A Prefeitura do Município de Guajeru fornecerá o projeto básico de implantação,
arquitetônico e o projeto paisagístico; outros que se façam necessários, serão elaborados pela 
construtora e submetidos à prévia aprovação do Departamento de Obras, antes do início das
obras. Todos os projetos complementares deverão ser apresentados em folhas de desenho
moduladas contendo o detalhamento de todos os elementos necessários, os quais deverão ser 
compatíveis com a planilha orçamentária. 

CONDIÇÕES DO TERRENO 

Procuramos ao elaborar o projeto da Praça, definir caminhos, que se adaptassem à 
morfologia do terreno.  

A circulação do espaço contemplativo foi proposta de modo a interligar os diferentes 
ambientes, preservando os condicionantes ambientais.  
Considerou-se o terreno plano. 

LOCAÇÃO

O local de trabalho deverá receber tapumes de compensado com 2,20m de altura com 
portão na área de carga e descarga de material.  

A locação da obra será feita atendendo o projeto, com nível de luneta ou teodolito. Por 
necessidade a locação poderá ser ajustada mediante acordo da fiscalização e o responsável 
pelo projeto.  

PLACA DE OBRA 

Deverá ser de acordo com o modelo do órgão concedente a ser informado pelos responsáveis 
técnicos da prefeitura.  

LIMPEZA DO TERRENO 

Será executado antes da marcação das obras, retirando-se todo e qualquer material 
indesejável. Competirá ao empreiteiro executar a limpeza da área para permitir que seja 
executada a obra em perfeitas condições.  

Em caso de dúvida quanto à remoção de qualquer elemento existente (vegetação, pedras) 
deverá o executante consultar o responsável técnico pelo projeto. 

MOVIMENTO DE TERRA 

O volume de terra a ser retirado do local será remanejado para fazer o aterro necessário 
para a execução do mesmo, seguindo as cotas de nível de acordo com o projeto. Tendo em 
vista que o volume de terra de corte e o volume de aterro deverão ser conforme projeto.

DEMOLIÇÕES 

Será realizada a demolição de quiosques e muretas existentes na área do projeto, assim como 
o piso em bloquete sofrerá áreas de remoção 
Os entulhos oriundos das demolições deverão ser devidamente remanejados.
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REMOÇÃO DE ÁRVORES  

Serão removidas as árvores do local para a viabilidade do projeto. As árvores a serem 
retiradas serão as que impedirem a acessibilidade do empreendimento, conforme projeto. 
Para suprir a retirada serão plantadas novas espécies, especificadas em projeto. 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

Será executada mecânica e manualmente, para obter perfeita conformação. Os cortes e/ou 
aterros oriundos da modelagem deverão observar os níveis do projeto arquitetônico, feitas as 
respectivas compensações.   
Quando o volume de aterro, da própria obra ou importado, o exigir será espalhado com 
equipamento mecânico, trator ou retroescavadeira. Para pequenos volumes o aterro será 
espalhado manualmente e compactado com compactador vibratório. O aterro deverá ser de 
boa qualidade, tecnicamente recomendado. Quando ocorrer aterro ou escavação em local, 
com árvores ou mudas plantadas, será imprescindível a consulta à fiscalização, para que sejam  
tomadas as medidas cabíveis. 

FUNDAÇÕES 

Fundações dos canteiros em tijolinhos e as fundações dos quiosques comerciais serão em 
concreto armado 

COMPACTAÇÃO DO TERRENO 

Será realizada a compactação do terreno necessário ao nivelamento do mesmo. Deverão 
ser executados de forma a obter uma boa compactação do terreno, através de apiloamento 
mecânico e/ou com camadas sucessivas de no máximo 20 cm. O terra utilizada para o 
aterramento será proveniente da escavação que será realizada. 

NIVELAMENTO

O nivelamento da área será executado de forma a obter perfeito escoamento das águas da 
chuva, respeitando a característica de cada material e os caimentos indicados em planta. O 
nivelamento será realizado por aparelho de precisão. Durante o desenvolvimento da obra a 
fiscalização poderá solicitar quantas vezes julgar necessário, a confirmação dos níveis. 

ALVENARIA E VEDAÇÃO 

As paredes dos canteiros serão em alvenaria de bloco cerâmico , assentados com 
argamassa de cimento e areia, nos sistemas usuais. 

As muretas, existentes no projeto, serão executadas com blocos , conforme o projeto. As 
pedras serão assentadas com argamassa de assentamento com traço de 1:3.As alturas das 
muretas estão especificadas no projeto. 

RAMPAS DE ACESSO 
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As rampas de acessibilidade deverão ser executadas de acordo com a norma NBR 9050/2004, 
seguindo as dimensões, inclinação e materiais especificados, podendo também ser visualizada 
na prancha de projeto de detalhes. 

PILARES

A execução dos pilares será em concreto armado. 

PAVIMENTAÇÃO  

Toda a área de piso da praça será em bloco de concreto sextavado assentado sobre colchão de 
areia com espessura de 6cm, obedecendo as cores indicadas em projeto. 

O piso da calçada será confeccionado em placas de concreto de espessura 7cm.  

REVESTIMENTOS 

Chapisco- será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em todas as 
superfícies de alvenaria de bloco cerâmico. 

Emboço- será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com espessura de 
2cm em todas as superfícies de alvenaria de bloco cerâmico 

Reboco liso – será executado com argamassa de cimento e areia para recebimento de tinta, 
em todas as superfícies de alvenaria de bloco cerâmico 

Revestimentos cerâmicos e cimentícios- usado nos quiosques, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, na cor branca. 

 PINTURA  

Toda a área de alvenaria receberá pintura texturizada acrílica (2 demãos), nas cores a serem 
definidas pelo proponente. 

PAISAGISMO 

Deverá constar em todos os canteiros, obedecendo a espécies definidas em projeto, podendo 
sofrer alterações em comum acordo (proponente-contratado). 
Todo entulho e restos da obra civil deverão ser eliminados das áreas de plantio. Tanto o mato 
quanto, as ervas daninhas (incluindo suas raízes) deverão ser eliminados, a terra existente 
deverá ser revolvida em toda área do plantio, eliminando os torrões.  
O solo superficial existente na abertura das covas para o plantio, deverão ser removidos e 
substituídos por terra de boa qualidade, própria para o plantio e isenta de praga e ervas 
daninhas; deverá ser adicionada a terra, adubo orgânico.  
As covas deverão apresentar diferentes dimensões de acordo com a estrutura da espécie 
vegetal, as mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e 
copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda esteja 
no nível desejado.  
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Todo o entulho gerado deverá ser removido e descartado em local apropriado.  
Por causarem sérios danos à pavimentação, as árvores existentes serão retiradas por não 
causar impacto ambiental, como afirma licença ambiental concedida pela Secretaria de Meio 
Ambiente. 

BANCOS DE MADEIRA 

Acabamento em verniz incolor com estrutura de sustentação em aço galvanizado pintado em 
esmalte sintético na cor preta. 

MESAS PARA JOGOS 

 No espaço destinado aos jogos, serão instalados quatro conjuntos de mesas com quatro 
bancos em cada, em concreto com aplicação de granilite, nas seguintes dimensões: 0,90x 0,90 
m (mesa), bancos (0,30x0,30m).  

LIMPEZA DA OBRA

– Limpeza periódica

 A obra deverá ser limpa periodicamente enquanto os trabalhos estão sendo executados, para 
evitar acidentes de trabalho e perdas de material.  

 – Limpeza final

 Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, material não 
aproveitável e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos canteiros e das pavimentações 
externas.  
Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser totalmente limpa. O fornecimento de mão de 
obra e equipamentos necessários para execução dos trabalhos, de forma tal a se efetivar a 
entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de todo e qualquer material estranho, 
é de inteira responsabilidade da empresa contratada.  

Guajeru, 15 de Novembro de 2021 

Liz Andrade O. Brito 
Arquiteta e Urbanista 
      CAU A73526-4 
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,09%
BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO
CREA/CAU: CAU A73526-4
ART/RRT: 0

0 0 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SANGUESSUGA / CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SANGUESSUGA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas %
Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

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

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

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

BDI =

Responsável Técnico

GUAJERU quinta-feira, 10 de setembro de 2020
Local

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

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4 1 / 1
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Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO QUADRA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 1.000

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

3D
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Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO PRAÇA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 250

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

PLANTA URBANISTICA
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24 49 24 7,549247,5

45
25

Ø 5/8"

1 /4"  x   /4"
1 1

PEGADOR DE FERRO Ø 5/8"

CANO GALVANIZADO Ø 50mmFERRO CHATO Ø 7/8"  x  1/4"

24 x  4  x 270 cm

185

737319,5 19,5

27
0

83
83

52
52

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 250

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

25 m 50 m 75 m 100m10 m0 m

1 : 1000
Escala Gráfica

DETALHES CONSTRUTIVOS

TUBO  Ø 1 1/2"

TUBO  Ø 2 1/2"

TUBO Ø 1 1/2"

TUBO  Ø 1 1/2"

CORTE A - A
ESC: 1 / 25

PLANTA
ESC: 1 / 25

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 25

DETALHES DAS BARRA PARA FLEXÕES
ESC: 1 / 25

CORTE
ESC: 1 / 25

PLANTA
ESC: 1 / 25

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 25

DETALHES DE BARRA PARALELAS
ESC: 1 / 25

TUBO F°G° Ø 1 1/2"

VISTA LATERAL
ESC: 1 / 25

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 25

TUBO CUADRADO 2" X 10"
PLANCHA E= 6 mmTUBO DE F° G° Ø 1"

PLANTA ESC: 1 / 25

CONCRETO BLOCO DE CONCRETO

PRANCHA E= 6 mm

TUBO DE F° N° Ø 1"

TUBO F° N° Ø 1"

PRANCHA E= 6 mm

APARATOS DE GIMNASIA
JORGE COLQUE ROJAS

CONCRETOCONCRETO

TUBO  Ø 2 1/2"TUBO  Ø 2 1/2"TUBO  Ø 2 1/2"

A B

SEM ESCALA

SEM ESCALA

PISO TÁTIL
PLATAFORMA

PRINCIPAL

RAMPA LATERAL

Í=8,33%
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7.8246
3.8646 1.0003

2.5559

4.2033

2.6225
A A

0.4000
1.0000 1.3000

0.6000

0.8250

7.8912
3.7471

5.3483

 REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO HIJAU

PONTE CURVA EM MASSARANDUBA

0.2000

CASA DE BOMBA

0.8800
0.1200

Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 1.000

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

DETALHE  LAGO ARTIFICIAL

ÁREA DE ESPELHO D'AGUA= 147,10M²

VOLUME DE ÁGUA APROXIMADO= 80MIL LITROS

O LAGO FUNCIONARÁ COMO UMA PISCINA COM REVESTIMENTO RÚSTICO DE PEQUENO PORTE. POSSUI DISPOSITIVOS DE ASPIRAÇÃO, RETORNO 
E RALO. POSSUI UMA CASA DE BOMBA PARA ACOMODAR O FILTRO E A BOMBA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DA ÁGUA.
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GUARDA CORPO DE
MADEIRA 10X10 MTS

ESC:1-50

vista lateral:

ESC:1-50

vista em PLANTA

GUARDA CORPO DE
MADEIRA 10X10 MTS

RÉGUAS
0.25X2.00 MTS

ESC:1-50

vista frontal:

GUARDA CORPO DE
MADEIRA 10X10 MTS

RÉGUAS DE
0.25X2.00 MTS

Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 1.000

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

DETALHE PONTE  LAGO ARTIFICIAL
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COZINHA
4.58m²

ATENDIMENTO
4,47m²

Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 1.000

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

DETALHE QUIOSQUE COMERCIAL

Janela baculante 2,00 x0,60  h=1,60m

porta 0,80 x 2,10m

Cobertura policarbonato

SANIT.
3.13m²

porta 0,90 x 2,10m

Janela baculante 0,60 x0,40  h=1,60m

+0,14
+0,14

+0,14
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Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 1.000

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

DETALHE QUIOSQUE COMERCIAL

CAIXA D'AGUA
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MED
QM210

QM2
4

QD3

QM2
KW.h

10 A
4.5 kA

4

10 A
3 kA

1.5

(96 W)
R

9 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5

(500 W)
S

10 (TOMADA)

QD3 (QUADRO QUIOSQUE)
(596 W)

Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 1.000

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

ELETRICO QUIOSQUE COMERCIAL
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Título:

Objetivo:

PRANCHA:

Proprietários:

Município:

Estado:

Resp. Técnico:

Folha:

DATA: 20/10/2021

Escala:

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO

REQUALIFICAÇÃO URBANA

CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SANGUESSUGA

PREFEITURA MUNICIPAL

01

1 : 1.000

GUAJERU

BAHIA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU A73526-4

HIDRAULICO QUIOSQUE COMERCIAL
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RELAÇÃO DO AÇO

16xP1 P5 16xS1
S5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 153 61 9333
CA50 2 8.0 112 93 10416

3 8.0 96 103 9888
4 8.0 7 93 651
5 8.0 6 103 618
6 10.0 68 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 215.7 93.6
10.0 104 70.6

CA60 5.0 93.3 15.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 164.2
CA60 15.8

Volume de concreto (C-25) = 2.64 m³
Área de forma = 24.80 m²

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

25

12

6

19

9 N1 ø5.0 C=61 20

VAR

38

4 N
6 ø10.0 C
=VAR

VAR

9 N
1 c/12

=P16=P17
=P10=P11=P12=P13=P14=P15=
P1=P2=P3=P4=P6=P7=P8=P9=

VISTA H

VISTA B

10

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

=S14=S15=S16=S17
S1=S2=S3=S4=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=S13

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

24
49

24

7 N2 ø8.0 c/9 C=93

24

59

24

6 N
3 ø8.0 c/9 C
=103

65

55

25

12

peso específico > 1800.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VAR

100(+/-35)

30 40

10

N2
N3

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

25

12

6

19

9 N1 ø5.0 C=61 20

VAR

38

4 N
6 ø10.0 C
=VAR

VAR

9 N
1 c/12

P5

VISTA H

VISTA B

10

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S5

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

19
59

19

7 N4 ø8.0 c/10 C=93

19

69

19

6 N
5 ø8.0 c/10 C
=103

75

65

25

12

peso específico > 1800.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

VAR

100(+/-35)

25 40

10

N4
N5

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 742 51 37842
CA50 2 6.3 6 104 624

3 8.0 8 610 4880
4 8.0 4 310 1240
5 8.0 4 312 1248
6 8.0 12 594 7128
7 8.0 2 273 546
8 8.0 2 277 554
9 8.0 4 435 1740

10 8.0 2 431 862
11 8.0 2 443 886
12 8.0 4 602 2408
13 8.0 4 225 900
14 8.0 4 225 900
15 8.0 2 214 428
16 8.0 2 218 436
17 8.0 2 433 866
18 8.0 2 417 834

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 6.2 1.7
8.0 258.6 112.2

CA60 5.0 378.4 64.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 113.9
CA60 64.2

Volume de concreto (C-25) = 1.53 m³
Área de forma = 33.25 m²

P1 P2 P3

12 281.5
12 x 20

25 269.5
12 x 20

12

281.5
36 N1 c/8

269.5
34 N1 c/8

6 51

1 N2 ø6.3 C=104
651

1 N2 ø6.3 C=104

10 594 10
2 N3 ø8.0 C=610 (1c)

10 594 10
2 N3 ø8.0 C=610 (1c)

ESC 1:50V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

70 N1 ø5.0 C=51

10

V10 V11
300

12 x 20
276

35 N1 c/8

10 294 10
2 N4 ø8.0 C=310 (1c)

11 294 11
2 N5 ø8.0 C=312 (1c)

ESC 1:50V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

35 N1 ø5.0 C=51

10

P4 P5 P6

25 275
12 x 20

12 263
12 x 20

25

275
35 N1 c/8

263
33 N1 c/8

2 N6 ø8.0 C=594 (1c)

2 N6 ø8.0 C=594 (1c)

ESC 1:50V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

68 N1 ø5.0 C=51

10

V10 V11
300

12 x 20
276

35 N1 c/8

10 294 10
2 N4 ø8.0 C=310 (1c)

11 294 11
2 N5 ø8.0 C=312 (1c)

ESC 1:50V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

35 N1 ø5.0 C=51

10

P7 P8 P9

12 288
12 x 20

12 276
12 x 20

12

288
37 N1 c/8

276
35 N1 c/8

6 51

1 N2 ø6.3 C=104
651

1 N2 ø6.3 C=104

10 594 10
2 N3 ø8.0 C=610 (1c)

10 594 10
2 N3 ø8.0 C=610 (1c)

ESC 1:50V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

72 N1 ø5.0 C=51

10

P10 P11

12 239.1
12 x 20

12

251.1
32 N1 c/8

651

1 N2 ø6.3 C=104

10 257 10
2 N7 ø8.0 C=273 (1c)

14 257 10
2 N8 ø8.0 C=277 (1c)

ESC 1:50V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

32 N1 ø5.0 C=51

10

P12 P13 P14

25 131
12 x 20

25 231.6
12 x 20

12

156
20 N1 c/8

243.6
31 N1 c/8

10 419 10
2 N9 ø8.0 C=435 (1c)

419 14
2 N10 ø8.0 C=431(1c)

ESC 1:50V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

51 N1 ø5.0 C=51

10

P15 P16 P17

12 157.5
12 x 20

12 231.1
12 x 20

12

169.5
22 N1 c/8

243.1
31 N1 c/8

10 419 10
2 N9 ø8.0 C=435 (1c)

14 419 14
2 N11 ø8.0 C=443 (1c)

ESC 1:50V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

53 N1 ø5.0 C=51

10

P7 P4 P1

25 275
12 x 20

12 263
12 x 20

25

275
35 N1 c/8

263
33 N1 c/8

2 N6 ø8.0 C=594 (1c)

2 N6 ø8.0 C=594 (1c)

ESC 1:50V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

68 N1 ø5.0 C=51

10

P8 V4 P5 V2 P2

25 268.5
12 x 20

25 269.5
12 x 20

12

268.5
34 N1 c/8

269.5
34 N1 c/8

594 10
2 N12 ø8.0 C=602 (1c)

594 10
2 N12 ø8.0 C=602(1c)

ESC 1:50V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

68 N1 ø5.0 C=51

10

P9 V4 P6 V2 P3

25 275
12 x 20

12 263
12 x 20

25

275
35 N1 c/8

263
33 N1 c/8

2 N6 ø8.0 C=594 (1c)

2 N6 ø8.0 C=594 (1c)

ESC 1:50V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

68 N1 ø5.0 C=51

10

P15 P12

25 185.8
12 x 20

12

185.8
24 N1 c/8

651

1 N2 ø6.3 C=104

217 10
2 N13 ø8.0 C=225 (1c)

217 10
2 N13 ø8.0 C=225(1c)

ESC 1:50V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

24 N1 ø5.0 C=51

10

P16 P13

25 186.3
12 x 20

12

186.3
24 N1 c/8

217 10
2 N14 ø8.0 C=225 (1c)

217 10
2 N14 ø8.0 C=225(1c)

ESC 1:50V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

24 N1 ø5.0 C=51

10

P13 P10

12 174.9
12 x 20

25

186.9
24 N1 c/8

10 206
2 N15 ø8.0 C=214 (1c)

14 206
2 N16 ø8.0 C=218 (1c)

ESC 1:50V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

24 N1 ø5.0 C=51

10

P17 P14 P11

25 173.7
12 x 20

25 174.6
12 x 20

25

198.7
25 N1 c/8

199.6
25 N1 c/8

10 417 10
2 N17 ø8.0 C=433 (1c)

2 N18 ø8.0 C=417 (1c)

ESC 1:50V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

12

6
14

50 N1 ø5.0 C=51

10

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 442 61 26962
CA50 2 6.3 8 104 832

3 8.0 4 610 2440
4 8.0 6 616 3696
5 8.0 6 594 3564
6 8.0 2 273 546
7 8.0 2 279 558
8 8.0 4 435 1740
9 8.0 4 447 1788

10 8.0 1 155 155
11 8.0 2 618 1236
12 8.0 1 183 183
13 8.0 2 602 1204
14 8.0 1 150 150
15 8.0 2 618 1236
16 8.0 2 225 450
17 8.0 2 239 478
18 8.0 2 225 450
19 8.0 2 243 486
20 8.0 2 214 428
21 8.0 2 230 460
22 8.0 2 417 834
23 8.0 2 439 878
24 10.0 1 210 210
25 10.0 2 618 1236

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 8.3 2.2
8.0 229.6 99.7

10.0 14.5 9.8
CA60 5.0 269.6 45.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 111.7
CA60 45.7

Volume de concreto (C-25) = 1.74 m³
Área de forma = 35.92 m²

P1 P2 P3

12 281.5
12 x 25

25 269.5
12 x 25

12

281.5
24 N1 c/12

269.5
23 N1 c/12

6 51

1 N2 ø6.3 C=104
651

1 N2 ø6.3 C=104

10 594 10
2 N3 ø8.0 C=610 (1c)

13 594 13
2 N4 ø8.0 C=616 (1c)

ESC 1:50V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

47 N1 ø5.0 C=61

410

P4 P5 P6

25 275
12 x 25

12 263
12 x 25

25

275
23 N1 c/12

263
22 N1 c/12

2 N5 ø8.0 C=594 (1c)

13 594 13
2 N4 ø8.0 C=616 (1c)

ESC 1:50V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

45 N1 ø5.0 C=61

410

P7 P8 P9

12 288
12 x 25

12 276
12 x 25

12

288
25 N1 c/12

276
24 N1 c/12

6 51

1 N2 ø6.3 C=104
651

1 N2 ø6.3 C=104

10 594 10
2 N3 ø8.0 C=610 (1c)

13 594 13
2 N4 ø8.0 C=616 (1c)

ESC 1:50V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

49 N1 ø5.0 C=61

410

P10 P11

12 239.1
12 x 25

12

239.1
20 N1 c/12

6 51

1 N2 ø6.3 C=104
651

1 N2 ø6.3 C=104

10 257 10
2 N6 ø8.0 C=273 (1c)

13 257 13
2 N7 ø8.0 C=279 (1c)

ESC 1:50V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

20 N1 ø5.0 C=61

410

P12 P13 P14

25 131
12 x 25

25 231.6
12 x 25

12

156
13 N1 c/12

231.6
20 N1 c/12

10 419 10
2 N8 ø8.0 C=435 (1c)

19 419 13
2 N9 ø8.0 C=447 (1c)

ESC 1:50V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

33 N1 ø5.0 C=61

410

P15 P16 P17

12 157.5
12 x 25

12 231.1
12 x 25

12

169.5
15 N1 c/12

231.1
20 N1 c/12

651

1 N2 ø6.3 C=104

10 419 10
2 N8 ø8.0 C=435 (1c)

19 419 13
2 N9 ø8.0 C=447 (1c)

ESC 1:50V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

35 N1 ø5.0 C=61

410

P7 P4 P1

25 275
12 x 25

12 263
12 x 25

25

275
23 N1 c/12

263
22 N1 c/12

2 N5 ø8.0 C=594 (1c)

1 N10 ø8.0 C=155 (2c)

75

14 594 14
2 N11 ø8.0 C=618 (1c)

ESC 1:50V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

45 N1 ø5.0 C=61

410

P8 P5 P2

25 268.5
12 x 25

25 269.5
12 x 25

12

268.5
23 N1 c/12

269.5
23 N1 c/12

80 1 N12 ø8.0 C=183 (2c)
594 10

2 N13 ø8.0 C=602 (1c)

1 N24 ø10.0 C=210 (2c)

100

18 594 11
2 N25 ø10.0 C=618 (1c)

ESC 1:50V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

46 N1 ø5.0 C=61

410

P9 P6 P3

25 275
12 x 25

12 263
12 x 25

25

275
23 N1 c/12

263
22 N1 c/12

2 N5 ø8.0 C=594 (1c)

1 N14 ø8.0 C=150 (2c)

75

14 594 14
2 N15 ø8.0 C=618 (1c)

ESC 1:50V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

45 N1 ø5.0 C=61

410 P15 P12

25 185.8
12 x 25

12

185.8
16 N1 c/12

651

1 N2 ø6.3 C=104

217 10
2 N16 ø8.0 C=225 (1c)

13 217 13
2 N17 ø8.0 C=239 (1c)

ESC 1:50V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

16 N1 ø5.0 C=61

410

P16 P13

25 186.3
12 x 25

12

186.3
16 N1 c/12

217 10
2 N18 ø8.0 C=225 (1c)

13 217 17
2 N19 ø8.0 C=243 (1c)

ESC 1:50V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

16 N1 ø5.0 C=61

410

P13 P10

12 174.9
12 x 25

25

174.9
15 N1 c/12

10 206
2 N20 ø8.0 C=214 (1c)

15 206 13
2 N21 ø8.0 C=230 (1c)

ESC 1:50V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

15 N1 ø5.0 C=61

410

P17 P14 P11

25 173.7
12 x 25

25 174.6
12 x 25

25

173.7
15 N1 c/12

174.6
15 N1 c/12

2 N22 ø8.0 C=417 (1c)

13 417 13
2 N23 ø8.0 C=439 (1c)

ESC 1:50V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

12

6

19

30 N1 ø5.0 C=61

410

RELAÇÃO DO AÇO

16xP1 P5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 578 61 35258
CA50 2 10.0 70 397 27790

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 277.9 188.5
CA60 5.0 352.6 59.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 188.5
CA60 59.8

Volume de concreto (C-25) = 2.04 m³
Área de forma = 50.32 m²

NIVEL 1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

25

12

6

19

34 N1 ø5.0 C=61

397

4 N
2 ø10.0 C
=397

400

34 N
1 c/12

=P17
=P13=P14=P15=P16=
=P8=P9=P10=P11=P12=
P1=P2=P3=P4=P6=P7=

VISTA H

VISTA B

410

10

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

NIVEL 1 - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

25

12

6

19

34 N1 ø5.0 C=61

397

6 N
2 ø10.0 C
=397

400

34 N
1 c/12

P5

VISTA H

VISTA B

410

10

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

Armação positiva das lajes do pavimento nivel 1escala 1:50

L5
h=17

L6
h=17

L7
h=17

25 131 5.5 12 239.1 12

424.5

12 157.5 12 231.1 12

424.6

25

185.8

12
0.5

174.9

25

25

173.7

25

174.6

25

12

12

12

12

V1
5

V1
5
12
x2
0

V7 V7 12x20

V1
3
12
x2
0

V1
4
12
x2
0

V6 12x20

V8 V8 12x20

V12
12x20

Forma do pavimento fundação (Nível 10)escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 12x25 0 10
P2 12x25 0 10
P3 12x25 0 10
P4 12x25 0 10
P5 12x25 0 10
P6 12x25 0 10
P7 12x25 0 10
P8 12x25 0 10
P9 12x25 0 10
P10 12x25 0 10
P11 12x25 0 10
P12 12x25 0 10
P13 12x25 0 10
P14 12x25 0 10
P15 12x25 0 10
P16 12x25 0 10
P17 12x25 0 10

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

12x25
P17

12x25
P14

12x25
P11

12x25
P12

12x25
P13

12x25
P16

12x25
P10

12x25
P15

25 131 5.5 12 239.1 12

424.5

12 157.5 12 231.1 12

424.6

25

185.8

12
0.5

174.9

25

25

173.7

25

174.6

25

12

12

12

12

L6
Det-1

L7
Det-1

L5
Det-1

V1
11
2x
25

V1
2
12
x2
5

V1
3

V1
3
12
x2
5

V4 12x25

V6 V6 12x25

V10
12x25

V5 V5 12x25

12x25
P10

12x25
P11

12x25
P12

12x25
P13

12x25
P14

12x25
P15

12x25
P16

12x25
P17

Forma do pavimento nivel 1 (Nível 410)escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 12x25 0 410
V2 12x25 0 410
V3 12x25 0 410
V4 12x25 0 410
V5 12x25 0 410
V6 12x25 0 410
V7 12x25 0 410
V8 12x25 0 410
V9 12x25 0 410
V10 12x25 0 410
V11 12x25 0 410
V12 12x25 0 410
V13 12x25 0 410

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 17 0 410 196 100 150 -
L2 Treliçada 1D 17 0 410 196 100 150 -
L3 Treliçada 1D 17 0 410 196 100 150 -
L4 Treliçada 1D 17 0 410 196 100 150 -
L5 Treliçada 1D 17 0 410 196 100 150 -
L6 Treliçada 1D 17 0 410 196 100 150 -
L7 Treliçada 1D 17 0 410 196 100 150 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 12x25 0 410
P2 12x25 0 410
P3 12x25 0 410
P4 12x25 0 410
P5 12x25 0 410
P6 12x25 0 410
P7 12x25 0 410
P8 12x25 0 410
P9 12x25 0 410
P10 12x25 0 410
P11 12x25 0 410
P12 12x25 0 410
P13 12x25 0 410
P14 12x25 0 410
P15 12x25 0 410
P16 12x25 0 410
P17 12x25 0 410

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

9

30

9

5 12

5
12

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 130

Resp Téc:

OBJETIVO:

ASSUNTO:

SOLICITANTE:

FOLHA:

CONSTRUÇÃO

Projeto Estrutural das Sapatas, Viga Baldrame, Viga Cobertura, Pilares e Planta de Forma

Prefeitura Municipal de Guajeru

Danilo Gonçalves Coutinho CREA-BA 051884082-4

.

DATA:

20/10/2021
ESCALA:

1:200

PROJETO ESTRUTURAL 
CONSTRUÇÃO PRAÇA SANGUESSUGA

01

PRANCHA:

Construção  Quiosque Municipal 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações, 
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões 
Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em 
vigor.

II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 016/2022 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VII - SESSÃO PÚBLICA: 

DATA: 01/02/2022 
HORA: 08:30h 

LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia.

VIII - OBJETO:

8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de 
Pavimentação em Paralelepípedo na Rua João da Silva Coutinho, conforme especificações constantes nos 
Anexos deste Edital. 

IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02 
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias: 

1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).

X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local 
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, 
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente 
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para 
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua 
apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes. 

10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:

a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com 
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos 
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal 
de Guajeru-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá 
comprovar com os originais em mãos. 

10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos 
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio. 

10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma 
hipótese a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

10.4 - O licitante poderá deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno 
conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo declarar ter 
CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os serviços. 

10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde 
serão executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Públicos informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a 
realização da visita dos locais. Para maiores informações ligar no fone: (77)3417-2252. 

10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital 
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da 
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba responderá por escrito, os 
esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos 
meios próprios, sem, entretanto identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum esclarecimento 
verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados. 
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10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e 
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante. 

10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba 
poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 
fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma 
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital, desde que tais 
modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo 
de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário. 

10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas 
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos 
primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93. 

XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes 
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e 
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital. 

11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e 
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos 
constantes do envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do 
licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória. 

11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os 
originais em mãos. 

XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A) 

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado 
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está 
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital: 

a) Declaração de Conhecimento dos Locais onde serão executados os serviços;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do

Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no Anexo VII;

c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei); 

d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.

12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 155

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Tomada de Preços nº 002/2022 - Pag. 4 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;

d) 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. 

12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à

sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto
desta licitação; 

c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”,
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA. 

12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional 
detentor dos atestados.

c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: 

I - Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou 
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou 
III - Contrato Social ou último aditivo se houver; 
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do 
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável 
Técnico da licitante; ou 
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas. 

d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.

e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;

f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.

g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS.
g.1) A assinatura do Profissional na Declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório; 
g.2) Não será aceita Declaração de Anuência Genérica. Somente será aceita Declaração de Anuência
específica para este Edital.

12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Do Balanço Patrimonial: 
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida 
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir; 
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 

i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
publicados em Diário Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulação; ou
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

ii - Sociedades limitadas (Ltda.): 
por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 - 
Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional: 
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por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

iv - Sociedade criada no exercício em curso: 
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade:

b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):

I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II -  Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde: 

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.

d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.

e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.

f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

IEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL 
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para a regularização da documentação. 

h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital. 

j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial. 

k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições. 

m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.

n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá
compor os documentos de habilitação da licitante. 

XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2) 

A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara, 
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados: 

a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital; 

b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante; 

c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 04 (quatro) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;

d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);

e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo 
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;

f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.); 

g) A proposta deverá conter ainda: 
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I - Cronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro) 
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.

h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;

i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem 
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária; 

j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.

XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS  

14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços: 

14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o 
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a 
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, 
devidamente credenciados; 

14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único 
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão 
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das 
respectivas credenciais. 

14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos 
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão. 

14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as 
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes. 

14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a 
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no 
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as 
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário 
da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 

14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo 
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados, 
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles 
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo, 
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão. 

14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão, 
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os 
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envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de 
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes 
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais 
dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final. 

XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais 
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte: 

a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;

b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido; 

c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido; 

d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;

e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;

f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;

i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados;

15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do 
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
por SORTEIO, na mesma Sessão. 

15.3 - Será desclassificada a proposta: 

a) Que não atender às exigências deste Edital; 
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela Administração, ou 

II - valor orçado pela administração. 
c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de

menor valor; 
d) Apresentar proposta alternativa.
e) Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba; 
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura

Municipal de Guajeru-Ba.

15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão 
desclassificadas. 

XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s) 
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba e no Diário 
Oficial do Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), para que se 
produzam os efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando 
a valer para todos os efeitos à partir da data da publicação. 

16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos 
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Guajeru-
Ba.

16.4 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua 
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali 
estipuladas.

16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. 

16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.7 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar 
todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos 
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da 
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do 
instrumento contratual. 

16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar 
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à 
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contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56, 
parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS 

17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no 
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas 
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada. 

17.2 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a 
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser 
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária. 

17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de 
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento 
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital. 

17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista 
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - 
Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 
de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos 
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança 
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento 
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência. 

17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por 
cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de 
antecipação. 

17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus 
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será 
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião, 
devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais 
prorrogações devidamente justificadas e aprovadas. 

17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas 
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que 
integra o presente Edital. 

17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da primeira ordem de 
inícios dos serviços. 

17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na legislação vigente. 
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17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da 
seguinte dotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.046 - Construção e Pavimentação de Vias 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

XIX - RESCISÃO 

19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

XX - DOS ANEXOS

Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Minuta do Contrato; 
b) Anexo II - Carta Proposta; 
c) Anexo III - Planilha Orçamentária;
d) Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte 
e) Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro; 
f) Anexo VI - Credencial (Procuração);
g) Anexo VII - Declaração do Menor; 
h) Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.; 
i) Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas; 
j) Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade; 
k) Anexo XI - Memorial Descritivo. 
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XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações, 
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 

20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes 
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão 
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas, 
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório. 

20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de 
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura 
Municipal de Guajeru-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza 
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.8 - Condições para recebimento dos serviços: 

20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.

20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de 
Guajeru-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem. 
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20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município. 

20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia.

20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou 
qualquer outro meio eletrônico. 

20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com 
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas 
e redações aplicáveis. 

XXI - FORO 

21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 14 de Janeiro de 2022. 

____________________________________________ 
Vera Lúcia Teixeira dos Santos 

Decreto Municipal nº 031, de 04 de Janeiro de 2021 
Presidente da COPEL 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO Nº  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
...................................................................... 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) 
Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de 
identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na 
.................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços nº 002/2022,
e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua João da 
Silva Coutinho, conforme Edital Tomada de Preços nº 002/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha 
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 
002/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações 
ulteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ .......................... 
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas 
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital 
Tomada de Preços nº 002/2022.

3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de 
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o 
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato. 

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para 
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - 
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, com base no inciso II, 
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária: 

Órgão: ..........................................
Unidade: .......................................... 
Classificação Econômica: .......................................... 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a 
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e 
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer 
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos; 
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final; 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
desta Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 - DA CONTRATANTE:  

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo; 

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato; 

6.3 - DAS MULTAS 

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes 
multas: 

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem 
de Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida; 

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações; 

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE; 

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser 
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assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao 
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual; 

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão; 

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a 
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades 
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações; 

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, 
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito - 
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE;

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 
lei ou pelo contrato; 

6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos 
prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados; 
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7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE; 

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;  

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração; 

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 

7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções 
previstas na citada Lei. 

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos 
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE; 

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais

colocados na obra; 
3. Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS 
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8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à 
CONTRATADA. 

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de 
Preços da CONTRATADA. 

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES. 

IX - CLÁUSULA NONA - FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.  

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Guajeru-Ba, ............................................... de ........... 

................................................... ....................................................................
Prefeito Representante da Empresa Contratada 

Testemunhas:

_________________________________ _________________________________ 
CPF: CPF:
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

Objeto: Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua João da Silva Coutinho, de 
acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital. 

Prezados Senhores, 

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa 
inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________ 
(____________________________________________________), dentro do prazo de 04 (quatro) meses.

Eu, ................................................................... abaixo assinado, representante da empresa 
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de 
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 002/2022, e assim sendo, 
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores 
propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e quaisquer 
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos 
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes. 

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA JOÃO DA SILVA COUTINHO/ SAÍDA PARA SANGUESSUGA, ZONA URBANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAJERU – BA

Data base: 03/2021 

BDI: 20,09% 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
CUSTO 

UNITÁRIO (SEM 
BDI) (R$)

BDI 
(%)

PREÇO
UNITÁRIO 

(COM BDI) (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 543.512,17
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.033,34

1.1.1. ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6 345,53 BDI 1 414,95 2.489,70
1.1.2. ORSE 9346 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL M2 6.204,00 0,34 BDI 1 0,41 2.543,64
1.2. MOVIMENTO DE TERRA 4.758,60

1.2.1. SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019 M2 4.620,00 0,86 BDI 1 1,03 4.758,60

1.3. PAVIMENTAÇÃO 370.293,00

1.3.1. SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 4.620,00 66,74 BDI 1 80,15 370.293,00

1.4. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 163.427,23

1.4.1. SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 1.320,00 40,72 BDI 1 48,9 64.548,00

1.4.2. SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 110,88 709,26 BDI 1 851,75 94.442,04

1.4.3. ORSE 2555 Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros Unidade 2 55,58 BDI 1 66,75 133,5

1.4.4. ORSE 9417 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado M² 7,02 84,27 BDI 1 101,2 710,42

1.4.5. ORSE 4647 Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 
3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 Unidade 1 460,75 BDI 1 553,31 553,31

1.4.6. ORSE 6191 LIMPEZA GERAL DA OBRA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) M² 6.204,00 0,41 BDI 1 0,49 3.039,96
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno Porte, 
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA JOÃO DA SILVA COUTINHO/ SAÍDA PARA SANGUESSUGA, ZONA URBANA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAJERU – BA

Data base: 03/2021 

BDI: 20,09% 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % DO ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.033,34 0,93% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.033,34

1.2. MOVIMENTO DE TERRA 4.758,60 0,88% 100,00% 0,00% 0,00%
4.758,60

1.3. PAVIMENTAÇÃO 370.293,00 68,13% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
37.029,30 111.087,90 111.087,90 111.087,90

1.4. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 163.427,23 30,07% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
16.342,72 49.028,17 49.028,17 49.028,17

TOTAL 543.512,17 Mês 63.163,96 160.116,07 160.116,07 160.116,07
Acumulado 63.163,96 223.280,03 383.396,10 543.512,17

Mês 11,62% 29,46% 29,46% 29,46%
Acumulado 11,62% 41,08% 70,54% 100,00%
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO VI 

MODELO DE CREDENCIAL 

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu 
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento 
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 002/2022.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 178

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Tomada de Preços nº 002/2022 - Pag. 27 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO VIII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I. 

DISCRIMINAÇÃO TAXA
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS 
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar); 
b) Aluguéis; 
c) Móveis e utensílios; 
d) Veículo; 
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo; 
h) Material de expediente; 
i) Equipamentos de segurança; 
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio; 
k) Veículos de socorro; 
l) Outras despesas (detalhar). 
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos; 
c) Taxas;
d) Outros tributos. 
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários; 
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro. 
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa 
TOTAL:
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO IX 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

DISCRIMINAÇÃO TAXA EM 
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS 
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS 
A 03 Salário - Educação 
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI 
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE 
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA 
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho 

SUBTOTAL - GRUPO A 
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA 
GLOBAL DE A 
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos 
B 02 Descanso Remunerado em Feriados 
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais 
B 04 Licença Paternidade Remunerada 
B 05 Auxílio Enfermidade 
B 06 Décimo Terceiro Salário 
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais 
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas 

SUB TOTAL - GRUPO B 
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE 
A
C 01 Aviso Prévio 
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa 
C 03 Adicional p Aviso Indenizado 
C 04 Indenização Adicional 

SUB TOTAL - GRUPO C 
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA 
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B 

SUB TOTAL - GRUPO D 
TOTAL GERAL 

Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS 
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Eu, ___________________________________, representante legal da empresa 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as 
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes 
e/ou Servidores desta entidade. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

ANEXO XI 

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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PPAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE 

GUAJERU 

Junho/2021. 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com
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MEMORIAL DESCRITIVO 

O projeto visa à pavimentação em paralelepípedo da Rua João Coutinho Saída para 
Sanguessuga  do Município de Guajeru, como mostram em plantas anexas, juntamente 
com a drenagem de águas pluviais que escoam na superfície, estabelecendo uma correta 
declividade do terreno a ser drenado fazendo-se do centro para as bordas da rua, 
permitindo o uso das sarjetas como sistema de condução das águas pluviais, diminuindo a 
ação erosiva das águas sobre o pavimento e, também a sinalização viária.

A execução de uma pavimentação visa melhorar a qualidade de vida e saúde da 
população beneficiada, visto que nas condições atuais todos sofrem em virtude da poeira 
existente nos períodos de estiagem, bem como com as águas sem escoamento nos 
períodos de chuva; tudo isso, sistematicamente, vem provocando aumento na incidência 
de doenças endêmicas e parasitose, provocando o crescimento dos índices de 
mortalidade infantil. 

Além do mais, estaremos elevando o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com 
uma obra de grande alcance social e urbanístico para toda a população beneficiada. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela 
fiscalização, dos serviços necessários para a completa execução da obra. 

A execução da obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 
memoriais, planilhas e detalhes fornecidos. 

As normas, especificações e métodos aprovados, recomendados ou em fase de 
projeto da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e relacionadas direta ou 
indiretamente, com a obra, fazem parte integrante do presente capítulo. 

Este capitulo fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser 
cumpridos pela empreiteira no tocante à: 

Execução de serviços por seus próprios meios; 

Execução de trabalhos especializados, pôr terceiros, mediante prévia aprovação, 
supervisão e responsabilidade direta da empreiteira. 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com
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Se durante o cumprimento do contrato vier a ser necessário ou conveniente, na 
opinião da fiscalização, a execução de trabalhos extras para a devida execução dos 
serviços constantes do contrato, a empreiteira deverá executá-los desde que solicitados 
pôr escrito pela fiscalização. Não será efetuado nenhum pagamento pôr trabalho extra 
feito pela empreiteira sem a autorização da fiscalização. 

Todos os serviços que sejam de mesma natureza e susceptíveis de serem 
classificados como iguais aos existentes nas planilhas de orçamento, anexas ao contrato, 
deverão ser pagos pelo preço unitário indicado na referida planilha. Caso contrário, serão 
pagos pêlos preços unitários constantes da composição de custos, propostos pela 
empreiteira e aprovados pelo contratante. 

Qualquer trabalho extra autorizado estará sujeito aos termos e determinações do 
contrato. 

Em caso de eventuais divergências entre elementos do projeto serão seguidos os 
seguintes critérios: 

Divergências entre as cotas assinaladas e as dimensões medidas em escala, 
prevalecerão as primeiras; 

Divergências entre desenhos de escalas diferentes - prevalecerão os de maior escala 
(denominador menor da relação modular); 

Divergências entre elementos não incluindo nos dois parágrafos anteriores, 
prevalecerão o critério e a interpretação da fiscalização, para cada caso. 

No canteiro de trabalho, deverão ser mantidos em bom estado pela empreiteira, 
tantos jogos de plantas quantos forem necessários para os serviços da obra. 

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras 
complementares não consideradas no projeto, serão em ocasião oportuna, especificados 
e detalhados pela fiscalização. Deverão ser obrigatoriamente executados, desde que 
sejam necessários à complementação técnica do projeto. 

Introdução: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar em nível de projeto básico, o sistema de 
drenagem de águas pluviais superficial, disciplinando-as e conduzindo-as até os pontos 
de deságüe de forma ordenada e evitando erosões. A drenagem foi lançada em base 
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cartográfica na escala indicada em planta anexa, e digitalizada permitindo alterações e 
atualizações (“As Built”) de forma instantânea.

O lançamento da drenagem, e a localização do final foram analisados no local, sendo 
que as interferências não localizadas deverão ser resolvidas em campo. 

Concepção do Sistema: 

As sarjetas são canais em geral, de seção transversal triangular, situados nas laterais 
das ruas, entre o leito viário e os passeios para pedestres, são destinadas a coletar as 
águas de escoamento  superficial e transportá-las até os locais destinados para coleta das 
mesmas. Em vias publicas com pavimentação a paralelepípedo é freqüente a 
utilização de sarjetas confeccionadas com o mesmo material.

No dimensionamento das sarjetas deve-se considerar uma certa margem de 
segurança na sua capacidade, tendo em vista problemas funcionais que tanto podem 
reduzir seu poder de escoamento como provocar danos materiais com velocidades 
excessivas.  

Nas declividades inferiores é freqüente o fenômeno do assoreamento e obstrução 
parciais através de sedimentação de areia e recolhimento de pequenas pedras reduzindo 
assim, a capacidade de escoamento. Nas declividades maiores a limitação da velocidade 
de escoamento torna-se um fator necessário para a devida proteção aos pedestres e ao 
próprio pavimento. 

Torna-se importante acrescentar que o projeto de um sistema de drenagem 
superficial deve ser feito de modo à sempre compatibilizar os requisitos operacionais dos 
dispositivos e seus custos de execução. A capacidade dela deve superar a vazão 
escoada, e consequentemente a não adoção da drenagem profunda. 

Em caso de revestimento de concreto este devera ter espessura mínima de 0,07 m. e 
resistência Fck = 11 Mpa para 28 dias. Quando do revestimento em pedra, esta devera 
ser rejuntada com argamassa de cimento-areia no traço 1:4. Adotamos as sarjetas em 
paralelepípedo, junto ao meio-fio.

Quanto ao processo construtivo e demais especificações, devem ser obedecidas às 
normas técnicas adequadas.

A análise criteriosa do escoamento superficial que inclui a determinação da vazão de 
pico,  o volume, e a forma do hidrograma, para um dado, período de retorno, constitui um 
dos mais importantes fatores de sucesso de um projeto de drenagem urbana. Erros 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 186

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



cometidos nesta fase poderão introduzir incoerências graves no desenvolvimento do 
projeto, acarretando obras sub ou superdimensionadas. 

Tal fato não justifica, entretanto, atitudes pouco cuidadosas nesta etapa, pois, quanto 
mais meticulosos e sistemáticos forem os procedimentos utilizados, menor será a 
probabilidade de ocorrência de erros comprometedores. 

1) PAVIMENTAÇÃO

Todo o material a ser empregado na obra, devera ser comprovadamente de 1ª 
qualidade, podendo ser submetido ao exame e ensaios que serão realizados no 
laboratório da fiscalização ou outro idôneo por ela indicado. 

Em qualquer caso a aplicação dos materiais deverá passar pela aprovação da 
fiscalização antes de seu uso, e obedecer rigorosamente às especificações. 

Caberá a empreiteira o fornecimento, sem ônus para a contratante dos materiais 
necessários para a formação de amostras. 

Na aquisição, dar preferência em igualdade de condições, a materiais que tenham 
marca de conformidade (ABNT – PNB-144). 

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definindo o padrão de 
qualidade do produto, só poderão ser substituídos pôr outros que preencham os mesmos 
padrões, comprovados  pôr ensaios em órgãos idôneos, a critério da fiscalização. 

Somente equipamentos leves poderão prescindir de recursos mecânicos para 
manuseio; Evitar-se-á arrastar, rolar ou deslizar peças sobre o terreno ou sobre 
dispositivos não apropriados para tais operações. 

Locação, Nivelamento e Acompanhamento Topográfico 

A locação e nivelamento da obra deverá ser implantada de forma tal que não possa ser 
modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RN’S definidos, 
indeslocáveis até o final da obra. 

Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico. 

A locação será feita pelo eixo, com a distância máxima entre as estacas de 20m. 
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Pavimentação em Paralelepípedos: 

No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide 
existente visando a otimização da terraplenagem. Adotando-se uma declividade 
transversal  da via igual a 3% e meio fio com altura de 15 cm, para otimizar o escoamento 
superficial das contribuições  pluviais mantendo a via seca.  

A área que compõe este sistema foi delimitada com base na topografia levantada, 
assim como no arranjo geométrico das vias (disposição em planta, declividades, larguras 
das ruas, abaulamento das seções transversais e extensões) e a utilização atual e futura 
das vias.  

Será descartado o solo em excesso e aquele desnecessário para a execução do 
serviço. 

Regularização do sub-leito 

Após a terraplenagem será necessário relocar e nivelar o eixo e bordos das 
caixas de ruas e caminhos, a fim de que seja procedida a sua conformação geométrica, 
através de pequenos cortes e complementações. 

Compactação do sub-leito 

Em seguida ao procedimento anterior, o sub-leito deverá ser escarificado na 
profundidade de 20cm., e trabalhado mecanicamente (umedecido, homogeneizado e por 
fim compactado ), de tal modo a ser obtida uma superfície estável e de acabamento 
adequado ao assentamento do paralelepípedo. 

Assentamentos: 

Assentamento de paralelepípedos em trechos retos: 

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que 
uma junta coincida com o eixo da pista. 

A fileira deverá ser progredida do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se terminar 
junto a este. 
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A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo 
sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos serão assentados como os da primeira 
fileira. 

A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que sua junta fique no 
prolongamento da junta da primeira fileira; os da quarta , no prolongamento dos da 
segunda e assim por diante. 

Assentamento em junção de trechos: 

Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos, executados 
separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas, 
formando então um triângulo, deve-ser arrancar um certo comprimento de 
paralelepípedos, escolher os maiores e assentar os mesmos no trecho onde o 
espaçamento é maior, sucessivamente,até fechar a brecha. Deve-se arrumar as fileiras de 
maneira que se evite  a colocação de paralelepípedos com formato triangular. 

Assentamento em alargamentos de ruas e estacionamentos: 

Devem ser assentados prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos; 

Assentamento de paralelos em curvas: 

Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e pela 
ligeira modificação da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras normais ao 
eixo da pista. 

Em curvas que a grandeza do raio for menor que o expediente indicado no item 
anterior, não dê resultado a disposição dos paralelepípedos deverá ser feita como segue: 

1ª FASE: Atingido o PC, as fileiras continuam, curvas adentro, mais ao 
prolongamento do eixo tangente à curva no PC, até ser alcançado o ponto A, que será 
fixado em função do ângulo central da curva. 

Pelo ponto B, traça-se a normal BC, ao eixo da pista em curva, marca-se DE =DC e 
assenta-se a fileira BE. AS Fileiras vão progredir paralelamente a BE até o ponto G, onde 
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se repetirão as condições de ª  Entre G e J, procede-se como A e F ,e assim 
sucessivamente, até o PT. 

2ª FASE : Nos triângulos CBE e INK  (deixados vagos), o calçamento será 
completado, isto é, fixado a fileira BE , sobre a qual se decide fechar o calçamento, 
reinicia-se este a partir de BC, de modo que no fechamento os paralelepípedos tenham a 
forma trapezoidal. 

Assentamento de paralelos em cruzamentos: 

1º - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos 
das duas pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com forma de V, 
cujos vértices se encontram no centro desse paralelogramo e cujos lados são: um, 
paralelo à diagonal maior; o outro, paralelo à perpendicular  traçada do centro sobre esse 
diagonal. 

2ª - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebrados ou arredondadas, na 
figura triangular formado na pista, as fileiras devem ser também assentadas em V, sendo 
que o V maior,  formado pelas duas primeiras fileiras, terá seu vértice coincidindo com a 
interseção dos alinhamentos que formam a quina. 

Assentamento de paralelos em entroncamentos: 

Na pista principal, calçamento deverá continuar sem modificações no seu arranjo; 
na secundária, assentamento seguira da mesma forma, até encontrar o alinhamento do 
bordo da pista principal. 

Execução: 

– Na primeira operação, espalha-se um colchão de areia que servirá de
acompanhamento para os paralelos, cuja espessura deverá se tal que, somada à altura 
do paralelo, resulte em no máximo 0,20m. 

– Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo às
declividades do projeto, e as disposições especiais (geométricas).

– Ao fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do
trecho de paralelos assentados, conforme seguintes operações: 

* umedecido a área trabalhada;

* rolagem da mesma área com rolo compactador

* correção das irregularidades pronunciadas;
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* por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com
argamassa cimento e areia, traço 1:4.

Materiais: 

- Paralelepípedo

É peça granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, sendo 
desejável as dimensões: 20 cm (comprimento) x 12cm (largura) x 10cm (altura). Com 
estas dimensões, serão necessárias 41 pedras por metro quadrado de pavimento. 

*As rochas das quais serão extraídos deverão ser de grã média ou fina,
homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, e apresentarem boa dureza e 
tenacidade. 

*As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces planas,
sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a 
superfície de rolamento. 

- Areias

Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, duras e
duráveis, de preferência silicosas, isentas de torrões de argila ou materiais 
vegetais.(raízes,etc.). Adotar-se-á camada de 10 cm de espessura. 

- Cimento

Recomenda-se o uso de cimento resistente a sulfatos, dos tipos II e V da  C- 150 da
ASTM e que atendam às especificações EB-1, EB-2 e EB-208. Quando acondicionados 

 em sacos de papel, ou outro qualquer recipiente, no mesmo devem ser indicados em 
caracteres bem visíveis, a marca da fábrica e o local de fabricação. 

Poderá a critério da fiscalização, ser usado outro tipo de cimento, desde que seja 
mais resistente ao ataque de materiais graúdos e que melhor se ajuste às características 
dos aditivos usados. 

Os ensaios normais do cimento quanto a finura, pega expansibilidade, resistência à 
compreensão e determinação de sua composição química serão feitas de acordo com 
MB- 1 e MB- 11 e quanto à coleta de amostras para aceitação ou rejeição de lotes deverá 
ser observado o estabelecido na EB-1. 

Imediatamente após o recebimento do cimento no canteiro, o mesmo deverá ser 
armazenado em depósitos secos à prova de umidade e dotado de dispositivos para a 
absorção de umidade. 
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O cimento deverá ser recebido, armazenado e usado na ordem cronológica de seu 
recebimento, não devendo ser misturado num mesmo traço do concreto, partidas de 
diferentes fabricantes. 

As pilhas de sacos deverão ter no máximo 10 unidades salvo se o tempo de 
armazenamento for no máximo 15 dias, caso em que poderá atingir 15 sacos. 

O cimento que contiver torrões será considerado hidratado e só poderá ser usado em 
serviços que não exigem resistência cilíndrica de mais de 120 kg/cm2, sob autorização 
expressa da fiscalização, uso este que deverá ser precedido de peneiramento em peneira 
de malha de 2,4 mm. 

 A temperatura máxima do cimento quando da utilização, não deverá ser maior que 
50°C. 

Controles da pavimentação: 

As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a 1,5cm: 

Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura (colchão de 
areia acrescido da altura do paralelo), não deverá diferir de   +   5% da espessura do 
projeto; 

A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de 
comprimento, sendo ela disposta em qualquer direção depressão ou elevação superior a 
2,0cm. 

Meio-fio de concreto Pré-fabricado 

Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio, ao longo da borda do 
sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no 
projeto. 

O Fundo da Vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado . 

Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de 
primeira categoria (areia), que será adensada até chegar o nível desejado. 

As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem depressões, 
para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. 
 As guias serão confeccionados em concreto pré-fabricado, com dimensões 
100x15x13x30 cm ( comprimento x base inferior x base superior x altura) .  
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 As peças pré-moldadas deverão apresentar superfícies lisas, com acabamento sem 
bexigas ou segregações. 

Passeios em concreto 

O pavimento deverá ser assentado sobre a regularização do sub-leito, com 
característica técnica adequada, com a devida aprovação da fiscalização. 

A execução do passeio, na espessura de 7,0 cm,  será em concreto moldado in loco, 
desempolado no traço 1:4 (cimento e areia) com junta de dilatação em ripas de 
madeira de 7,0x2,5 cm, sobre aterro manual compactado mecanicamente em solo de 
1ª categoria com 15 cm de espessura. 

O passeio será executado na largura de 1,20 m. 

     PROCEDIMENTO EXECUTIVO PISO TÁTIL 

A execução do piso deve estar de acordo tom o projeto de urbanização, atendendo 
também as recomendações da NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliários, 
espaços e equipamentos urbanos. 

As placas devam ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo 
coincida com a direção do deslocamento. 

Nos cruzamentos ou mudança dê direção, deve-se utilizar o piso tátil de alerta, de 
acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em projeto. 

NORMAS TÉCNICAS 

NBR 9050 • Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos. 

  LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO 
 ARQUITETA E URBANISTA 

 CAU A73526-4 
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I
Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 CONDER

. Nº
 A

GR
UP

AD
O

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. SA
ÍD

A 
P/

 
SA

NG
UE

SS
U

G
A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 543.512,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6,00 4 X 2= PLACA DE OBRA 2.CA . CANTEIRO 6,00

1.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL M2 6.204,00
(LARGURA DA RUA + PASSEIOS) 
X COMPR TOTAL = 9,40 X 660 = 
6.204,00M²

2.CA
.
CANTEIRO 6.204,00 650,88 295,20

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 4.620,00

= LARGURA DA RUA X 
COMPRIMENTO = 7,00 X 660,00 = 
4.620,00M²

3.PAV
.
PAVIMENTAÇÃO 4.620,00 406,80 295,20

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 4.620,00

= LARGURA DA RUA X 
COMPRIMENTO = 7,00 X 660,00 = 
4.620,00M²

3.PAV
.
PAVIMENTAÇÃO 4.620,00 406,80

1.4. URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS - .

1.4.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES M 1.320,00 = 2 X COMPRIMENTO DA VIA = 2 

X 660,00 = 1.320,00M 4.CA . CALÇADAS 1.320,00 203,40 147,60

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 110,88

=  COMPRIMENTO DO PASSEIO 
X ESPESSURA X LARGURA X 2 
LADOS = 660,00 x 0,07 x 1,20 x 2 
= 110,88m³

4.CA

.

CALÇADAS 110,88 17,08

1.4.3. Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros Unidade 2,00 5.UR . SINALIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL 2,00 2,00

1.4.4. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes 
visuais, dimensões 30x30cm, aplicado M² 7,02 6 rampas de 1,17m² cada = 7,02m² 4.CA . CALÇADAS 7,02 4,68

1.4.5. Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de 
madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 Unidade 1,00 placa pare 5.UR . SINALIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL 1,00 1,00

1.4.6. LIMPEZA GERAL DA OBRA ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) M² 6.204,00
(LARGURA DA RUA + PASSEIOS) 
X COMPR TOTAL = 9,40 X 660 = 
6.204,00M²

5.UR
.
SINALIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL 6.204,00 650,88

.
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Nome: LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO Nome: LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO
quarta-feira, 10 de novembro de 2021 CREA/CAU: CAU A73526-4 CREA/CAU: CAU A73526-4
Data ART/RRT: ART/RRT: 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO ( SAÍDA SANGUESSUGA)- RUA JOAO DA SILVA COUTINHO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO ( SAÍDA SANGUESSUGA)- RUA 0 0 CONDER
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,09%
BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO
CREA/CAU: CAU A73526-4
ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

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

BDI =

Responsável Técnico

GUAJERU quarta-feira, 10 de novembro de 2021
Local

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

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

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

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

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas %
Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO ( SAÍDA SANGUESSUGA)- RUA JOAO DA SILVA COUTINHO / PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

0 0 CONDER

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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PISO TÁTIL
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RAMPA LATERAL

Í=8,33%

I=3%I=3%

3,5m 3,5 m

SEM ESCALA
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  Área de aterro: 3.391,184 m²
  Área de corte: 188,033 m²

Perfil Longitudinal sem título

D = 811,504 m
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações, 
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões 
Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em 
vigor.

II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017/2022 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VII - SESSÃO PÚBLICA: 

DATA: 02/02/2022 
HORA: 08:30h 

LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia.

VIII - OBJETO:

8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de 
Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para Serra Linda, conforme 
especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02 
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias: 

1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).

X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local 
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, 
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente 
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para 
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua 
apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes. 

10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:

a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com 
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos 
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal 
de Guajeru-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá 
comprovar com os originais em mãos. 

10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos 
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio. 

10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma 
hipótese a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

10.4 - O licitante poderá deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno 
conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo declarar ter 
CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os serviços. 

10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde 
serão executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Públicos informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a 
realização da visita dos locais. Para maiores informações ligar no fone: (77)3417-2252. 

10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital 
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da 
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba responderá por escrito, os 
esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos 
meios próprios, sem, entretanto identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum esclarecimento 
verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados. 
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10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e 
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante. 

10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba 
poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 
fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma 
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital, desde que tais 
modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo 
de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário. 

10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas 
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos 
primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93. 

XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes 
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e 
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital. 

11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e 
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos 
constantes do envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do 
licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória. 

11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os 
originais em mãos. 

XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A) 

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado 
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está 
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital: 

a) Declaração de Conhecimento dos Locais onde serão executados os serviços;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do

Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no Anexo VII;

c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei); 

d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.

12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 202

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Tomada de Preços nº 003/2022 - Pag. 4 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;

d) 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. 

12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à

sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto
desta licitação; 

c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”,
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA. 

12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional 
detentor dos atestados.

c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: 

I - Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou 
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou 
III - Contrato Social ou último aditivo se houver; 
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do 
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável 
Técnico da licitante; ou 
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas. 

d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.

e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;

f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.

g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS.
g.1) A assinatura do Profissional na Declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório; 
g.2) Não será aceita Declaração de Anuência Genérica. Somente será aceita Declaração de Anuência
específica para este Edital.

12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Do Balanço Patrimonial: 
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida 
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir; 
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 

i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
publicados em Diário Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulação; ou
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

ii - Sociedades limitadas (Ltda.): 
por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 - 
Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional: 
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por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

iv - Sociedade criada no exercício em curso: 
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade:

b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):

I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II -  Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde: 

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.

d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.

e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.

f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

IEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL 
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para a regularização da documentação. 

h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital. 

j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial. 

k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições. 

m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.

n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá
compor os documentos de habilitação da licitante. 

XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2) 

A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara, 
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados: 

a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital; 

b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante; 

c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 03 (três) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;

d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);

e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo 
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;

f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.); 

g) A proposta deverá conter ainda: 
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I - Cronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro) 
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.

h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;

i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem 
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária; 

j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.

XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS  

14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços: 

14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o 
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a 
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, 
devidamente credenciados; 

14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único 
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão 
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das 
respectivas credenciais. 

14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos 
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão. 

14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as 
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes. 

14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a 
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no 
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as 
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário 
da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 

14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo 
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados, 
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles 
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo, 
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão. 

14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão, 
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os 
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envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de 
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes 
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais 
dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final. 

XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais 
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte: 

a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;

b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido; 

c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido; 

d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;

e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;

f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;

i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados;

15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do 
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
por SORTEIO, na mesma Sessão. 

15.3 - Será desclassificada a proposta: 

a) Que não atender às exigências deste Edital; 
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela Administração, ou 

II - valor orçado pela administração. 
c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de

menor valor; 
d) Apresentar proposta alternativa.
e) Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba; 
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura

Municipal de Guajeru-Ba.

15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão 
desclassificadas. 

XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s) 
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba e no Diário 
Oficial do Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), para que se 
produzam os efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando 
a valer para todos os efeitos à partir da data da publicação. 

16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos 
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Guajeru-
Ba.

16.4 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua 
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali 
estipuladas.

16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. 

16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.7 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar 
todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos 
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da 
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do 
instrumento contratual. 

16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar 
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à 
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contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56, 
parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS 

17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no 
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas 
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada. 

17.2 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a 
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser 
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária. 

17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de 
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento 
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital. 

17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista 
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - 
Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 
de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos 
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança 
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento 
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência. 

17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por 
cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de 
antecipação. 

17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus 
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será 
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião, 
devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais 
prorrogações devidamente justificadas e aprovadas. 

17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas 
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que 
integra o presente Edital. 

17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 03 (três) meses, a contar da primeira ordem de 
inícios dos serviços. 

17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na legislação vigente. 
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17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da 
seguinte dotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.046 - Construção e Pavimentação de Vias 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

XIX - RESCISÃO 

19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

XX - DOS ANEXOS

Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Minuta do Contrato; 
b) Anexo II - Carta Proposta; 
c) Anexo III - Planilha Orçamentária;
d) Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte 
e) Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro; 
f) Anexo VI - Credencial (Procuração);
g) Anexo VII - Declaração do Menor; 
h) Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.; 
i) Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas; 
j) Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade; 
k) Anexo XI - Memorial Descritivo. 
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XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações, 
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 

20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes 
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão 
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas, 
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório. 

20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de 
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura 
Municipal de Guajeru-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza 
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.8 - Condições para recebimento dos serviços: 

20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.

20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de 
Guajeru-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem. 
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20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município. 

20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia.

20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou 
qualquer outro meio eletrônico. 

20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com 
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas 
e redações aplicáveis. 

XXI - FORO 

21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 14 de Janeiro de 2022. 

____________________________________________ 
Vera Lúcia Teixeira dos Santos 

Decreto Municipal nº 031, de 04 de Janeiro de 2021 
Presidente da COPEL 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO Nº  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
...................................................................... 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) 
Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de 
identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na 
.................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços nº 003/2022,
e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua 
Naomar Alcantara, saída para Serra Linda, conforme Edital Tomada de Preços nº 003/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha 
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 
003/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações 
ulteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ .......................... 
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas 
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital 
Tomada de Preços nº 003/2022.

3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de 
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o 
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato. 

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para 
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - 
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 03 (três) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, com base no inciso II, 
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária: 

Órgão: ..........................................
Unidade: .......................................... 
Classificação Econômica: .......................................... 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a 
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e 
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer 
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos; 
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final; 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
desta Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 - DA CONTRATANTE:  

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo; 

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato; 

6.3 - DAS MULTAS 

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes 
multas: 

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem 
de Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida; 

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações; 

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE; 

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser 
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assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao 
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual; 

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão; 

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a 
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades 
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações; 

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, 
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito - 
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE;

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 
lei ou pelo contrato; 

6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos 
prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados; 
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7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE; 

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;  

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração; 

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 

7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções 
previstas na citada Lei. 

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos 
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE; 

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais

colocados na obra; 
3. Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS 
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8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à 
CONTRATADA. 

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de 
Preços da CONTRATADA. 

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES. 

IX - CLÁUSULA NONA - FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.  

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Guajeru-Ba, ............................................... de ........... 

................................................... ....................................................................
Prefeito Representante da Empresa Contratada 

Testemunhas:

_________________________________ _________________________________ 
CPF: CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

Objeto: Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para 
Serra Linda, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital. 

Prezados Senhores, 

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa 
inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________ 
(____________________________________________________), dentro do prazo de 03 (três) meses.

Eu, ................................................................... abaixo assinado, representante da empresa 
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de 
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 003/2022, e assim sendo, 
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores 
propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e quaisquer 
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos 
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes. 

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO (SAÍDA SERRALINDA) NO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA.

Data base: 08/2021 

BDI: 20,09% 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DATA
BASE: QUANT.

PREÇO CUSTO
TOTALS/ BDI C/ BDI 

001 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.929,04 
001-001 ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 R$         351,84 R$ 422,52 R$ 3.380,16 
001-002 ORSE 9346 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL M² 6.372,19 R$             0,33 R$ 0,40 R$ 2.548,88 

002 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS R$ 5.629,87 

002-001 SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 4.938,48 R$             0,95 R$ 1,14 R$ 5.629,87 

003 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 545.339,47 

003-001-001 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 4.938,48 R$           68,19 R$ 81,89 R$ 404.412,13 

003-001-002 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 1.245,03 R$           41,95 R$ 50,38 R$ 62.724,61 

003-001-003 SINAPI 94990 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

M3 82,35 R$         745,69 R$ 895,50 R$ 73.744,43 
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003-001-004 ORSE 12436 
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 
02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. 

UN 10,00 R$         371,25 R$ 445,83 R$ 4.458,30 

004 SINALIZAÇÃO R$ 685,08 

004-001 ORSE 2555 PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS UN 2,00 R$           55,81 R$ 67,02 R$ 134,04 

004-002 ORSE 04647 
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) 
COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 
40X40X50

UN 1,00 R$         458,86 R$ 551,04 R$ 551,04 

005 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.313,54 
005-001 ORSE 6191 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 6.372,19 R$             0,43 R$ 0,52 R$ 3.313,54 

TOTAL DA OBRA R$ 560.897,00 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno Porte, 
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO (SAÍDA SERRALINDA) NO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA.

Data base: 08/2021 

BDI: 20,09% 

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR DO 
SERVIÇO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 

SAÍDA SERRALINDA 100% 560.897,00 171.219,84 192.839,27 196.837,89
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,1% 5.929,04 100,00% 

1.3 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS 1,00% 5.629,87 30,00% 35,00% 35,00%

1.4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 97,23% 545.339,47 30,00% 35,00% 35,00%

1.6 SINALIZAÇÃO 0,12% 685,08 100,00% 

1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,59% 3.313,54 100,00% 

Percentual Simples 30,53% 34,38% 35,09%
Percentual Acumulado 30,53% 64,91% 100,00% 

Total Simples 171.219,84 192.839,27 196.837,89 
Total Acumulado 171.219,84 364.059,11 560.897,00 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO VI 

MODELO DE CREDENCIAL 

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu 
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento 
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 003/2022.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO VIII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I. 

DISCRIMINAÇÃO TAXA
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS 
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar); 
b) Aluguéis; 
c) Móveis e utensílios; 
d) Veículo; 
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo; 
h) Material de expediente; 
i) Equipamentos de segurança; 
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio; 
k) Veículos de socorro; 
l) Outras despesas (detalhar). 
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos; 
c) Taxas;
d) Outros tributos. 
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários; 
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro. 
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa 
TOTAL:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO IX 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

DISCRIMINAÇÃO TAXA EM 
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS 
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS 
A 03 Salário - Educação 
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI 
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE 
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA 
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho 

SUBTOTAL - GRUPO A 
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA 
GLOBAL DE A 
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos 
B 02 Descanso Remunerado em Feriados 
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais 
B 04 Licença Paternidade Remunerada 
B 05 Auxílio Enfermidade 
B 06 Décimo Terceiro Salário 
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais 
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas 

SUB TOTAL - GRUPO B 
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE 
A
C 01 Aviso Prévio 
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa 
C 03 Adicional p Aviso Indenizado 
C 04 Indenização Adicional 

SUB TOTAL - GRUPO C 
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA 
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B 

SUB TOTAL - GRUPO D 
TOTAL GERAL 

Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS 
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Eu, ___________________________________, representante legal da empresa 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as 
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes 
e/ou Servidores desta entidade. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ANEXO XI 

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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PPAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE 

GUAJERU 

Junho/2021. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

O projeto visa à pavimentação em paralelepípedo Da Rua Naomar Alcantara ( saída 
para Serralinda)  do Município de Guajeru, como mostram em plantas anexas, juntamente 
com a drenagem de águas pluviais que escoam na superfície, estabelecendo uma correta 
declividade do terreno a ser drenado fazendo-se do centro para as bordas da rua, 
permitindo o uso das sarjetas como sistema de condução das águas pluviais, diminuindo a 
ação erosiva das águas sobre o pavimento e, também a sinalização viária.

A execução de uma pavimentação visa melhorar a qualidade de vida e saúde da 
população beneficiada, visto que nas condições atuais todos sofrem em virtude da poeira 
existente nos períodos de estiagem, bem como com as águas sem escoamento nos 
períodos de chuva; tudo isso, sistematicamente, vem provocando aumento na incidência 
de doenças endêmicas e parasitose, provocando o crescimento dos índices de 
mortalidade infantil. 

Além do mais, estaremos elevando o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com 
uma obra de grande alcance social e urbanístico para toda a população beneficiada. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela 
fiscalização, dos serviços necessários para a completa execução da obra.

A execução da obra deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 
memoriais, planilhas e detalhes fornecidos. 

As normas, especificações e métodos aprovados, recomendados ou em fase de 
projeto da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e relacionadas direta ou 
indiretamente, com a obra, fazem parte integrante do presente capítulo. 

Este capitulo fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser 
cumpridos pela empreiteira no tocante à: 

Execução de serviços por seus próprios meios; 

Execução de trabalhos especializados, pôr terceiros, mediante prévia aprovação, 
supervisão e responsabilidade direta da empreiteira. 
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Se durante o cumprimento do contrato vier a ser necessário ou conveniente, na 
opinião da fiscalização, a execução de trabalhos extras para a devida execução dos 
serviços constantes do contrato, a empreiteira deverá executá-los desde que solicitados 
pôr escrito pela fiscalização. Não será efetuado nenhum pagamento pôr trabalho extra 
feito pela empreiteira sem a autorização da fiscalização.

Todos os serviços que sejam de mesma natureza e susceptíveis de serem 
classificados como iguais aos existentes nas planilhas de orçamento, anexas ao contrato, 
deverão ser pagos pelo preço unitário indicado na referida planilha. Caso contrário, serão 
pagos pêlos preços unitários constantes da composição de custos, propostos pela 
empreiteira e aprovados pelo contratante. 

Qualquer trabalho extra autorizado estará sujeito aos termos e determinações do 
contrato. 

Em caso de eventuais divergências entre elementos do projeto serão seguidos os 
seguintes critérios: 

Divergências entre as cotas assinaladas e as dimensões medidas em escala, 
prevalecerão as primeiras; 

Divergências entre desenhos de escalas diferentes - prevalecerão os de maior escala 
(denominador menor da relação modular); 

Divergências entre elementos não incluindo nos dois parágrafos anteriores, 
prevalecerão o critério e a interpretação da fiscalização, para cada caso. 

No canteiro de trabalho, deverão ser mantidos em bom estado pela empreiteira, 
tantos jogos de plantas quantos forem necessários para os serviços da obra.

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras 
complementares não consideradas no projeto, serão em ocasião oportuna, especificados 
e detalhados pela fiscalização. Deverão ser obrigatoriamente executados, desde que 
sejam necessários à complementação técnica do projeto. 

Introdução: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar em nível de projeto básico, o sistema de 
drenagem de águas pluviais superficial, disciplinando-as e conduzindo-as até os pontos 
de deságüe de forma ordenada e evitando erosões. A drenagem foi lançada em base 
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cartográfica na escala indicada em planta anexa, e digitalizada permitindo alterações e 
atualizações (“As Built”) de forma instantânea.

O lançamento da drenagem, e a localização do final foram analisados no local, sendo 
que as interferências não localizadas deverão ser resolvidas em campo. 

Concepção do Sistema: 

As sarjetas são canais em geral, de seção transversal triangular, situados nas laterais 
das ruas, entre o leito viário e os passeios para pedestres, são destinadas a coletar as 
águas de escoamento  superficial e transportá-las até os locais destinados para coleta das 
mesmas. Em vias publicas com pavimentação a paralelepípedo é freqüente a 
utilização de sarjetas confeccionadas com o mesmo material.

No dimensionamento das sarjetas deve-se considerar uma certa margem de 
segurança na sua capacidade, tendo em vista problemas funcionais que tanto podem 
reduzir seu poder de escoamento como provocar danos materiais com velocidades 
excessivas.  

Nas declividades inferiores é freqüente o fenômeno do assoreamento e obstrução 
parciais através de sedimentação de areia e recolhimento de pequenas pedras reduzindo 
assim, a capacidade de escoamento. Nas declividades maiores a limitação da velocidade 
de escoamento torna-se um fator necessário para a devida proteção aos pedestres e ao 
próprio pavimento. 

Torna-se importante acrescentar que o projeto de um sistema de drenagem 
superficial deve ser feito de modo à sempre compatibilizar os requisitos operacionais dos 
dispositivos e seus custos de execução. A capacidade dela deve superar a vazão 
escoada, e consequentemente a não adoção da drenagem profunda. 

Em caso de revestimento de concreto este devera ter espessura mínima de 0,07 m. e 
resistência Fck = 11 Mpa para 28 dias. Quando do revestimento em pedra, esta devera 
ser rejuntada com argamassa de cimento-areia no traço 1:4. Adotamos as sarjetas em 
paralelepípedo, junto ao meio-fio.

Quanto ao processo construtivo e demais especificações, devem ser obedecidas às 
normas técnicas adequadas.

A análise criteriosa do escoamento superficial que inclui a determinação da vazão de 
pico,  o volume, e a forma do hidrograma, para um dado, período de retorno, constitui um 
dos mais importantes fatores de sucesso de um projeto de drenagem urbana. Erros 
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cometidos nesta fase poderão introduzir incoerências graves no desenvolvimento do 
projeto, acarretando obras sub ou superdimensionadas. 

Tal fato não justifica, entretanto, atitudes pouco cuidadosas nesta etapa, pois, quanto 
mais meticulosos e sistemáticos forem os procedimentos utilizados, menor será a 
probabilidade de ocorrência de erros comprometedores. 

1) PAVIMENTAÇÃO

Todo o material a ser empregado na obra, devera ser comprovadamente de 1ª 
qualidade, podendo ser submetido ao exame e ensaios que serão realizados no 
laboratório da fiscalização ou outro idôneo por ela indicado. 

Em qualquer caso a aplicação dos materiais deverá passar pela aprovação da 
fiscalização antes de seu uso, e obedecer rigorosamente às especificações. 

Caberá a empreiteira o fornecimento, sem ônus para a contratante dos materiais 
necessários para a formação de amostras. 

Na aquisição, dar preferência em igualdade de condições, a materiais que tenham 
marca de conformidade (ABNT – PNB-144). 

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definindo o padrão de 
qualidade do produto, só poderão ser substituídos pôr outros que preencham os mesmos 
padrões, comprovados  pôr ensaios em órgãos idôneos, a critério da fiscalização. 

Somente equipamentos leves poderão prescindir de recursos mecânicos para 
manuseio; Evitar-se-á arrastar, rolar ou deslizar peças sobre o terreno ou sobre 
dispositivos não apropriados para tais operações. 

Locação, Nivelamento e Acompanhamento Topográfico 

A locação e nivelamento da obra deverá ser implantada de forma tal que não possa ser 
modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RN’S definidos, 
indeslocáveis até o final da obra. 

Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico. 

A locação será feita pelo eixo, com a distância máxima entre as estacas de 20m. 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 235

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



Pavimentação em Paralelepípedos: 

No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide 
existente visando a otimização da terraplenagem. Adotando-se uma declividade 
transversal  da via igual a 3% e meio fio com altura de 15 cm, para otimizar o escoamento 
superficial das contribuições  pluviais mantendo a via seca.  

A área que compõe este sistema foi delimitada com base na topografia levantada, 
assim como no arranjo geométrico das vias (disposição em planta, declividades, larguras 
das ruas, abaulamento das seções transversais e extensões) e a utilização atual e futura 
das vias.  

Será descartado o solo em excesso e aquele desnecessário para a execução do 
serviço. 

Regularização do sub-leito 

Após a terraplenagem será necessário relocar e nivelar o eixo e bordos das 
caixas de ruas e caminhos, a fim de que seja procedida a sua conformação geométrica, 
através de pequenos cortes e complementações. 

Compactação do sub-leito 

Em seguida ao procedimento anterior, o sub-leito deverá ser escarificado na 
profundidade de 20cm., e trabalhado mecanicamente (umedecido, homogeneizado e por 
fim compactado ), de tal modo a ser obtida uma superfície estável e de acabamento 
adequado ao assentamento do paralelepípedo. 

Assentamentos: 

Assentamento de paralelepípedos em trechos retos: 

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que 
uma junta coincida com o eixo da pista. 

A fileira deverá ser progredida do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se terminar 
junto a este. 
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A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo 
sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos serão assentados como os da primeira 
fileira. 

A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que sua junta fique no 
prolongamento da junta da primeira fileira; os da quarta , no prolongamento dos da 
segunda e assim por diante. 

Assentamento em junção de trechos: 

Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos, executados 
separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas, 
formando então um triângulo, deve-ser arrancar um certo comprimento de 
paralelepípedos, escolher os maiores e assentar os mesmos no trecho onde o 
espaçamento é maior, sucessivamente,até fechar a brecha. Deve-se arrumar as fileiras de 
maneira que se evite  a colocação de paralelepípedos com formato triangular. 

Assentamento em alargamentos de ruas e estacionamentos: 

Devem ser assentados prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos; 

Assentamento de paralelos em curvas: 

Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e pela 
ligeira modificação da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras normais ao 
eixo da pista. 

Em curvas que a grandeza do raio for menor que o expediente indicado no item 
anterior, não dê resultado a disposição dos paralelepípedos deverá ser feita como segue: 

1ª FASE: Atingido o PC, as fileiras continuam, curvas adentro, mais ao 
prolongamento do eixo tangente à curva no PC, até ser alcançado o ponto A, que será 
fixado em função do ângulo central da curva. 

Pelo ponto B, traça-se a normal BC, ao eixo da pista em curva, marca-se DE =DC e 
assenta-se a fileira BE. AS Fileiras vão progredir paralelamente a BE até o ponto G, onde 
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se repetirão as condições de ª  Entre G e J, procede-se como A e F ,e assim 
sucessivamente, até o PT.

2ª FASE : Nos triângulos CBE e INK (deixados vagos), o calçamento será 
completado, isto é, fixado a fileira BE , sobre a qual se decide fechar o calçamento, 
reinicia-se este a partir de BC, de modo que no fechamento os paralelepípedos tenham a 
forma trapezoidal.

Assentamento de paralelos em cruzamentos: 

1º - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos 
das duas pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com forma de V,
cujos vértices se encontram no centro desse paralelogramo e cujos lados são: um, 
paralelo à diagonal maior; o outro, paralelo à perpendicular  traçada do centro sobre esse 
diagonal. 

2ª - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebrados ou arredondadas, na 
figura triangular formado na pista, as fileiras devem ser também assentadas em V, sendo 
que o V maior,  formado pelas duas primeiras fileiras, terá seu vértice coincidindo com a 
interseção dos alinhamentos que formam a quina. 

Assentamento de paralelos em entroncamentos: 

Na pista principal, calçamento deverá continuar sem modificações no seu arranjo; 
na secundária, assentamento seguira da mesma forma, até encontrar o alinhamento do 
bordo da pista principal. 

Execução: 

– Na primeira operação, espalha-se um colchão de areia que servirá de
acompanhamento para os paralelos, cuja espessura deverá se tal que, somada à altura 
do paralelo, resulte em no máximo 0,20m. 

– Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo às
declividades do projeto, e as disposições especiais (geométricas).

– Ao fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do
trecho de paralelos assentados, conforme seguintes operações: 

* umedecido a área trabalhada;

* rolagem da mesma área com rolo compactador

* correção das irregularidades pronunciadas;
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* por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com
argamassa cimento e areia, traço 1:4.

Materiais: 

- Paralelepípedo

É peça granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, sendo 
desejável as dimensões: 20 cm (comprimento) x 12cm (largura) x 10cm (altura). Com 
estas dimensões, serão necessárias 41 pedras por metro quadrado de pavimento. 

*As rochas das quais serão extraídos deverão ser de grã média ou fina,
homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, e apresentarem boa dureza e 
tenacidade. 

*As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces planas,
sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a 
superfície de rolamento. 

- Areias

Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, duras e
duráveis, de preferência silicosas, isentas de torrões de argila ou materiais 
vegetais.(raízes,etc.). Adotar-se-á camada de 10 cm de espessura. 

- Cimento

Recomenda-se o uso de cimento resistente a sulfatos, dos tipos II e V da  C- 150 da
ASTM e que atendam às especificações EB-1, EB-2 e EB-208. Quando acondicionados 

 em sacos de papel, ou outro qualquer recipiente, no mesmo devem ser indicados em 
caracteres bem visíveis, a marca da fábrica e o local de fabricação. 

Poderá a critério da fiscalização, ser usado outro tipo de cimento, desde que seja 
mais resistente ao ataque de materiais graúdos e que melhor se ajuste às características 
dos aditivos usados. 

Os ensaios normais do cimento quanto a finura, pega expansibilidade, resistência à 
compreensão e determinação de sua composição química serão feitas de acordo com 
MB- 1 e MB- 11 e quanto à coleta de amostras para aceitação ou rejeição de lotes deverá 
ser observado o estabelecido na EB-1. 

Imediatamente após o recebimento do cimento no canteiro, o mesmo deverá ser 
armazenado em depósitos secos à prova de umidade e dotado de dispositivos para a 
absorção de umidade. 
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O cimento deverá ser recebido, armazenado e usado na ordem cronológica de seu 
recebimento, não devendo ser misturado num mesmo traço do concreto, partidas de 
diferentes fabricantes. 

As pilhas de sacos deverão ter no máximo 10 unidades salvo se o tempo de 
armazenamento for no máximo 15 dias, caso em que poderá atingir 15 sacos. 

O cimento que contiver torrões será considerado hidratado e só poderá ser usado em 
serviços que não exigem resistência cilíndrica de mais de 120 kg/cm2, sob autorização 
expressa da fiscalização, uso este que deverá ser precedido de peneiramento em peneira 
de malha de 2,4 mm. 

 A temperatura máxima do cimento quando da utilização, não deverá ser maior que 
50°C. 

Controles da pavimentação: 

As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a 1,5cm:

Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura (colchão de 
areia acrescido da altura do paralelo), não deverá diferir de +   5% da espessura do 
projeto; 

A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de 
comprimento, sendo ela disposta em qualquer direção depressão ou elevação superior a 
2,0cm. 

Meio-fio de concreto Pré-fabricado 

Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio, ao longo da borda do 
sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no 
projeto. 

O Fundo da Vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado . 

Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de 
primeira categoria (areia), que será adensada até chegar o nível desejado. 

As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem depressões, 
para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. 
 As guias serão confeccionados em concreto pré-fabricado, com dimensões 
100x15x13x30 cm ( comprimento x base inferior x base superior x altura) .  
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 As peças pré-moldadas deverão apresentar superfícies lisas, com acabamento sem 
bexigas ou segregações. 

Passeios em concreto 

O pavimento deverá ser assentado sobre a regularização do sub-leito, com
característica técnica adequada, com a devida aprovação da fiscalização.

A execução do passeio, na espessura de ,0 cm,  será em concreto moldado in loco, 
desempolado no traço 1:4 (cimento e areia) com junta de dilatação em ripas de
madeira de 7,0x2,5 cm, sobre aterro manual compactado mecanicamente em solo de
1ª categoria com 15 cm de espessura. 

O passeio será executado na largura de 1,20 m.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO PISO TÁTIL 

A execução do piso deve estar de acordo tom o projeto de urbanização, atendendo 
também as recomendações da NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliários, 
espaços e equipamentos urbanos. 

As placas devam ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo 
coincida com a direção do deslocamento. 

Nos cruzamentos ou mudança dê direção, deve-se utilizar o piso tátil de alerta, de 
acordo com a NBR 9050 e conforme indicado em projeto. 

NORMAS TÉCNICAS 

NBR 9050 • Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos. 

 LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO 
 ARQUITETA E URBANISTA 

 CAU A73526-4
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001-001

4,00
2,00
1,00
8,00

001-002

6372,19

002-001

RUA GRIMALDA SOUZA MONTE
LARGURA ÁREA LARGURA ÁREA

MÉDIA PAVIMENTADA PASSEIO PASSEIO
INÍCIO E1 11,12 8,00 88,96 22,24 0,00 1,2 26,68 22,23

E1 E2 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E2 E3 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E3 E4 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 36,05 30,04
E4 E5 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E5 E6 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E6 E7 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E7 E8 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 35,65 29,73
E8 E9 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E9 E10 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40

E10 E11 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E11 E12 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E12 E13 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E13 E14 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E14 E15 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 36,05 30,04
E15 E16 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E16 E17 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E17 E18 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E18 E19 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E19 E20 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E20 E21 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E21 E22 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E22 E23 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E23 E24 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E24 E25 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E25 E26 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E26 E27 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E27 E28 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E28 E29 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E29 E30 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 48,00 40
E30 E31 20,00 8,00 160,00 40,00 0,00 1,2 36,88 30,73
E31 E31+6,186 6,19 8,00 49,52 12,38 0,00 1,2 14,40 12,01

617,31 - 4.938,48 1.234,62 0,00 1,20 1.433,71 1.194,78

0,00
4.938,48
1.433,71
6.372,19

#REF!
003-001-001

4.938,48

003-001-002

1.245,03 CINTA DE TRAVAMENTO 50,25

003-001-003

1.372,51
0,06

82,35
61,2

#REF!

003-001-004

10,00

004-001

2,00

004-002

1,00

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO- CAU A73526-4

M.FIO

ÁREA TOTAL DE SINALIZAÇÃO (UN ) =

ESPESSURA (m) =
VOLUME TOTAL (m³) =

#REF!

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

NUMERO DE RAMPAS DE ACESSO (un) =

ÁREA DA RAMPA (M²) =

ÁREA TOTAL (m²) =

SINALIZAÇÃO

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

ÁREA TOTAL DE SINALIZAÇÃO (UN ) =

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ÁREA TOTAL PAVIMENTADA (m²) =

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXTENSÃO (m) =

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

ÁREA TOTAL DA VIA (m²) =
ÁREA TOTAL DE CALÇADA (m²) =

ÁREA TOTAL (m²) =

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

#REF!

ESTACA COMPRIMENTO M.FIO CONTENÇÃO

ÁREA TOTAL DO CANTEIRO (m²) =

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO (SAÍDA SERRALINDA) NO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

LARGURA DA PLACA (m) =
ALTURA DA PLACA (m) =

NUMERO DE PLACAS (UN ) =

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL

ÁREA DA PLACA (m²) =

ÁREA DE CADASTRO (m²) =
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3,80%
0,50%
0,32%
4,62%

6,64%
6,64%

1,02%
1,02%

0,65%
3,00%

H - ISSQN 2,50%
6,15%

20,09%
CD = Custo Direto

BDI (TCU) = (1+A) (1+B) (1+C) -1,0

A = Somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
C = Taxa das despesas financeiras
B = Taxa de lucro
D = Taxa da incidência dos impostos

LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO- CAU A73526-4

(1-D)

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição 

D - TRIBUTOS

F - PIS
G - COFINS

% sobre CD

SUBTOTAL 4 (D)

% sobre CD

BDI TOTAL (TCU)

C - CUSTO FINANCEIRO % sobre CD

E - Custos Financeiros (CF)
SUBTOTAL 3 (C)

B - LUCRO % sobre CD

D - Lucro operacional
SUBTOTAL 2 (B)

B - Riscos
C - Seguros e Garantias

SUBTOTAL 1 (A)

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

A - ÍTENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % sobre CD

A - Administração Central
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MEIO FIO PROJETADO

SENTIDO DE FLUXO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

ÁREA PAVIMENTADA 

PASSEIO DE CONCRETO SIMPLES

H

LEGENDAS

POSTE COELBA

EIXO

EDIFICAÇÕES

8
1,2

1,2

8

1,2

1,2

RUA - N
EOMAN  A

LCANTARA

0,
30

0,15

1,000,
30

DETALHE MEIO FIO
SEM ESCALA

.13

.15

0,13

N

REBAIXAMENTO PLENO DE CALÇADA - VIA EM PARALELEPÍPEDO
SEM ESCALA

MEIO FIO DE CONCRETO
100 x15x13x30 cm

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA

NA COR AMARELA 30x30x2 cm

.0
3

i= máx. 5%

1.50

EDIFICAÇÃO

VA
R

IÁ
VE

L

SE
Ç

ÃO
 B

i=2% i=2
%

i= MÁX. 8,33% i= MÁX. 8,33%

MOLDADA NO LOCAL (i= máx. 8,33%)
RAMPA EM CONCRETO 

MOLDADA NO LOCAL (i= máx. 8,33%)
RAMPA EM CONCRETO 

.0
6

SOLO COMPACTADO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

.3
0

NA COR AMARELA 30x30x2 CM

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 

SOLO COMPACTADO

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

MOLDADA NO LOCAL
RAMPA EM CONCRETO 

.0
8

SEÇÃO A

.0
3

0.00
RELATIVO

.0
3.0

6

i= MÁX. 8,33%

max. 3,0%
min. 1,5%

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
NA COR AMARELA 30x30x2 CM

RAMPA EM CONCRETO MOLDADO
NO LOCAL (i = 8,33%)

PATAMAR EM CONCRETO
MOLDADO NO LOCAL

SOLO COMPACTADO

CONCRETO MAGRO e = 3 cm
ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO DAS PLACAS

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
NA COR AMARELA 30x30x2 CM

i = 8,33%

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DAS PLACAS

1.801.80

MOLDADO NO LOCAL
PATAMAR EM CONCRETO

.0
3 .0

6

0.15 0.15

CALÇADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL e= 6 cm

MEIO FIO DE CONCRETO
100 x 15 x 13 x 30 cm

SARJETA EM PARALELEPIPEDO

i MAX. = 3% i MAX. = 3%

COLCHÃO DE AREIA

SOLO COMPACTADO

DETALHE DESCRIMINATIVO DA PISTA DE ROLAMENTO
SEM ESCALA

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NA TRAÇO 1:3, EM
VOLUME.

CONCRETO SIMPLES
e= 6cm

SUBLEITO DE REGULARIZAÇÃO

*CASO O NÍVEL DA CALÇADA SEJA DIFERENTE 15CM A
RAMPA DEVERÁ SE ADAPTAR A NOVA ALTURA.

.15.15

VARIÁVEL
.15

VARIÁVEL
.15

VARIÁVEL

FAIXA DE DELIMITAÇÃO
DAS PISTAS DE ROLAMENTO
(SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)

SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO

2% 2%

VARIÁVEL

.13 .13

VARIÁVEL VARIÁVEL

SEM ESCALA

DETALHE DA FAIXA DELIMITAÇÃO DAS
PISTAS DE ROLAMENTO - SENTIDO DUPLO
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MEIO FIO PROJETADO

RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)
PLACA DE REGULARIZAÇÃO DE TRÂNSITO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

ÁREA PAVIMENTADA 

PASSEIO DE CONCRETO SIMPLES

H

LEGENDAS

POSTE COELBA

EIXO

EDIFICAÇÕES

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8
E9

E10

E11 E11+9.565E12
E13

E14

E15

E16
E16+1.115

E17

E18

E19 E19+14.015E20

E21

E22

E23

E24
E24+19.165

E25

E26

E27

E28

E29

E30 E30
+9.0

72
E31

E0

SENTIDO DO TRÁFEGO

RUA - N
AOMAR  A

LCANTARA

N

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

CRAVAÇÃO

DETALHE DAS PLACAS

*Em caso de placa inseridas em trechos retos da via.

Logradouro
Bairro

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
FIXADA NAS PAREDES VIZÍVEIS E PERPENDICULRES DA EDIFICAÇÃO
*Verificar locação conforme legenda

VISTA - OPÇÃO 01

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
*Em caso de placa inseridas em trechos curvos da via.

*Verificar locação conforme legenda

VISTA - OPÇÃO 02

MEIO FIO DE CONCRETO
100 x15x13x30 cm

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA

NA COR AMARELA 25x25x2 cm

1.50

EDIFICAÇÃO

VA
R

IÁ
VE

L

SE
Ç

ÃO
 B

i=2% i=2
%

i= MÁX. 8,33% i= MÁX. 8,33%

MOLDADA NO LOCAL (i= máx. 8,33%)
RAMPA EM CONCRETO 

MOLDADA NO LOCAL (i= máx. 8,33%)
RAMPA EM CONCRETO 

SEÇÃO A

0.00
RELATIVO

1.801.80

MOLDADO NO LOCAL
PATAMAR EM CONCRETO

0.15 0.15

TIPO DA PLACA

IDENTIFICAÇÃO

QUADRO DAS PLACAS

MODELO FORMATO DIMENSÃO QUANTIDADE

PLACA DE LOGRADOURO Logradouro
Bairro

220X35 cm

SINALIZAÇÃO DUPLO SENTIDO DE 
CIRCULAÇÃO R-28

160x60cm

PLANTA BAIXA
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações, 
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões 
Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em 
vigor.

II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 018/2021 

IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global

VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VII - SESSÃO PÚBLICA: 

DATA: 03/02/2022 
HORA: 08:30h 

LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, 
Bahia.

VIII - OBJETO:

8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de 
Pavimentação em Paralelepípedo na saída para Condeúba-Ba, conforme especificações constantes nos 
Anexos deste Edital. 

IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02 
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias: 

1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).

X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local 
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, 
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente 
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para 
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua 
apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes. 

10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:

a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com 
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).

b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores. 

10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos 
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o 
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal 
de Guajeru-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá 
comprovar com os originais em mãos. 

10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos 
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio. 

10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma 
hipótese a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

10.4 - O licitante poderá deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno 
conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo declarar ter 
CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os serviços. 

10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde 
serão executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Públicos informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a 
realização da visita dos locais. Para maiores informações ligar no fone: (77)3417-2252. 

10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital 
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da 
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba responderá por escrito, os 
esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos 
meios próprios, sem, entretanto identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum esclarecimento 
verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados. 
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10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e 
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante. 

10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba 
poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 
fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma 
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital, desde que tais 
modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo 
de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário. 

10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas 
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos 
primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93. 

XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes 
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e 
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital. 

11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e 
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos 
constantes do envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do 
licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória. 

11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os 
originais em mãos. 

XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A) 

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado 
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está 
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital: 

a) Declaração de Conhecimento dos Locais onde serão executados os serviços;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do

Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no Anexo VII;

c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei); 

d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.

12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 250

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Tomada de Preços nº 004/2022 - Pag. 4 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;

d) 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. 

12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à

sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto
desta licitação; 

c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”,
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

OBSERVAÇÕES:

1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;

2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA. 

12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional 
detentor dos atestados.

c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos: 

I - Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou 
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou 
III - Contrato Social ou último aditivo se houver; 
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do 
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável 
Técnico da licitante; ou 
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas. 

d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de
Guajeru-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.

e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;

f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.

g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS.
g.1) A assinatura do Profissional na Declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório; 
g.2) Não será aceita Declaração de Anuência Genérica. Somente será aceita Declaração de Anuência
específica para este Edital.

12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Do Balanço Patrimonial: 
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida 
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir; 
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentados: 

i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
publicados em Diário Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulação; ou
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

ii - Sociedades limitadas (Ltda.): 
por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 - 
Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional: 
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por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou 
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

iv - Sociedade criada no exercício em curso: 
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade:

b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):

I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II -  Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde: 

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.

d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.

e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.

f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,

IEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL 
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cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para a regularização da documentação. 

h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital. 

j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial. 

k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições. 

m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.

n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá
compor os documentos de habilitação da licitante. 

XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2) 

A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara, 
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados: 

a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital; 

b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante; 

c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 03 (três) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;

d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);

e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo 
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;

f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.); 

g) A proposta deverá conter ainda: 
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I - Cronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro) 
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.

h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;

i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem 
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária; 

j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.

XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS  

14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços: 

14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o 
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a 
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, 
devidamente credenciados; 

14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único 
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão 
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das 
respectivas credenciais. 

14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos 
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão. 

14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as 
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes. 

14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a 
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no 
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as 
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário 
da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 

14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo 
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados, 
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles 
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo, 
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão. 

14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão, 
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os 
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envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de 
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes 
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais 
dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final. 

XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais 
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte: 

a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;

b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido; 

c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido; 

d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;

e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;

f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;

i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados;

15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do 
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
por SORTEIO, na mesma Sessão. 

15.3 - Será desclassificada a proposta: 

a) Que não atender às exigências deste Edital; 
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela Administração, ou 

II - valor orçado pela administração. 
c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de

menor valor; 
d) Apresentar proposta alternativa.
e) Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba; 
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura

Municipal de Guajeru-Ba.

15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão 
desclassificadas. 

XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s) 
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba e no Diário 
Oficial do Município (https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial), para que se 
produzam os efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando 
a valer para todos os efeitos à partir da data da publicação. 

16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos 
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Guajeru-
Ba.

16.4 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua 
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali 
estipuladas.

16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. 

16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

16.7 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar 
todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos 
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da 
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de 
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do 
instrumento contratual. 

16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar 
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à 
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contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56, 
parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS 

17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no 
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas 
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada. 

17.2 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a 
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser 
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária. 

17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de 
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento 
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital. 

17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista 
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - 
Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 
de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos 
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança 
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento 
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência. 

17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por 
cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de 
antecipação. 

17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus 
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será 
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião, 
devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais 
prorrogações devidamente justificadas e aprovadas. 

17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas 
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que 
integra o presente Edital. 

17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 03 (três) meses, a contar da primeira ordem de 
inícios dos serviços. 

17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na legislação vigente. 
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17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da 
seguinte dotação Orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.046 - Construção e Pavimentação de Vias 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93. 

XIX - RESCISÃO 

19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito 
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.

19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas 
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93. 

19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93. 

XX - DOS ANEXOS

Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:

a) Anexo I - Minuta do Contrato; 
b) Anexo II - Carta Proposta; 
c) Anexo III - Planilha Orçamentária;
d) Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte 
e) Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro; 
f) Anexo VI - Credencial (Procuração);
g) Anexo VII - Declaração do Menor; 
h) Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.; 
i) Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas; 
j) Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade; 
k) Anexo XI - Memorial Descritivo. 
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XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações, 
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 

20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes 
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão 
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba. 

20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas, 
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório. 

20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de 
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura 
Municipal de Guajeru-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza 
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20.8 - Condições para recebimento dos serviços: 

20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 

20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.

20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.

20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de 
Guajeru-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem. 
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20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do 
Município. 

20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia.

20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente 
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, à 
Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou 
qualquer outro meio eletrônico. 

20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com 
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas 
e redações aplicáveis. 

XXI - FORO 

21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa.

Guajeru-Ba, 14 de Janeiro de 2022. 

____________________________________________ 
Vera Lúcia Teixeira dos Santos 

Decreto Municipal nº 031, de 04 de Janeiro de 2021 
Presidente da COPEL 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO Nº  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA
...................................................................... 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.658/0001-14, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) 
Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de 
identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na 
.................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços nº 004/2022,
e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na saída para 
Condeúba-Ba, conforme Edital Tomada de Preços nº 004/2022.

§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha 
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº 
004/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações 
ulteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ .......................... 
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas 
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital 
Tomada de Preços nº 004/2022.

3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição 
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de 
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o 
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.

3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra 
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos serviços objeto deste contrato. 

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para 
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - 
Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 

3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 03 (três) meses, a contar da assinatura deste 
contrato;

4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma 
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 004/2022, com base no inciso II, 
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte 
dotação Orçamentária: 

Órgão: ..........................................
Unidade: .......................................... 
Classificação Econômica: .......................................... 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 - DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a 
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e 
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer 
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a 
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos; 
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste 
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados; 

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final; 

6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
desta Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 - DA CONTRATANTE:  

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seus termos; 

6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo; 

6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, 
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados 
os serviços, objeto deste contrato; 

6.3 - DAS MULTAS 

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes 
multas: 

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de 
Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem 
de Serviços determinada pela CONTRATANTE; 

6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da 
obrigação não cumprida; 

6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato, 
pelas citadas obrigações; 

6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas 
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE; 

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel 
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser 
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assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao 
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual; 

6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas 
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão; 

6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a 
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades 
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações; 

6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se, 
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo 
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro 
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”;

6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito - 
CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem 
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da 
CONTRATANTE;

6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 
lei ou pelo contrato; 

6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de 
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou 
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao 
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos 
prazos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações. 

§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.

§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira. 

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão das obras, nos prazos estipulados; 
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7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;

7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia 
autorização por escrito da CONTRATANTE; 

7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da 
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 

7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro 
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;  

7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a 
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, 
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração; 

7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 

7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 

7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as 
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções 
previstas na citada Lei. 

7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos 
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 

7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE;

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE; 

7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais

colocados na obra; 
3. Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele 
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos 
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por 
ela.

8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando 
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à 
CONTRATADA. 

8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de 
Preços da CONTRATADA. 

8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências 
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES. 

IX - CLÁUSULA NONA - FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Guajeru-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.  

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Guajeru-Ba, ............................................... de ........... 

................................................... ....................................................................
Prefeito Representante da Empresa Contratada 

Testemunhas:

_________________________________ _________________________________ 
CPF: CPF:
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

Objeto: Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na saída para Condeúba-Ba, de acordo 
com os descritos nos anexos que integram este Edital. 

Prezados Senhores, 

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa 
inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________ 
(____________________________________________________), dentro do prazo de 03 (três) meses.

Eu, ................................................................... abaixo assinado, representante da empresa 
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de 
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 004/2022, e assim sendo, 
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores 
propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e quaisquer 
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos 
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes. 

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO PERÍMETRO URBANO (SAÍDA CONDEÚBA) NO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA.

Data base: 08/2021 

BDI: 20,09% 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DATA
BASE: QUANT. PREÇO CUSTO

TOTALS/ BDI C/ BDI 
001 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.614,27 

001-001 ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2  8,00   R$ 351,84  R$ 422,52 R$ 3.380,16 
001-002 ORSE 9346 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL M²  3.085,27   R$ 0,33  R$ 0,40 R$ 1.234,11 

002 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS R$ 2.619,20 

002-001 SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019 M2  2.297,54   R$ 0,95  R$ 1,14 R$ 2.619,20 

003 PAVIMENTAÇÃO R$ 188.145,55 

003-001 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2  2.297,54   R$ 68,19  R$ 81,89 R$ 188.145,55 

004 URBANIZAÇÃO R$ 77.420,95 

004-001 SINAPI 94273 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M  656,84   R$ 41,95  R$ 50,38 R$ 33.091,60 

004-002 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3  45,06   R$ 745,69  R$ 895,50 R$ 40.351,23 

003-002 ORSE 12436 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 
DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. UN 6,00  R$ 371,25  R$ 445,83 R$ 2.674,98 

004-004 ORSE 2555 PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS UN  3,00   R$ 55,81  R$ 67,02 R$ 201,06 

004-005 ORSE 4647 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M 
FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 UN  2,00   R$ 458,86  R$ 551,04 R$ 1.102,08 

005 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.604,34 
005-001 ORSE 6191 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M² 3.085,27  R$ 0,43  R$ 0,52 R$ 1.604,34 

TOTAL DA OBRA R$ 274.404,31 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno Porte, 
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

AVIMENTAÇÃO DE RUA DO PERÍMETRO URBANO (SAÍDA CONDEÚBA) NO MUNICÍPIO DE GUAJERU-BA.

se: 08/2021 

09% 

DESCRIÇÃO % VALOR DO SERVIÇO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 

SAÍDA CONDEÚBA 100% 274.404,31 85.069,98 93.865,00 95.469,34
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,7% 4.614,27 100,00%

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS 0,95% 2.619,20 30,00% 35,00% 35,00%

PAVIMENTAÇÃO 68,57% 188.145,55 30,00% 35,00% 35,00%

URBANIZAÇÃO 28,21% 77.420,95 30,00% 35,00% 35,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,58% 1.604,34 100,00%

Percentual Simples 31,00% 34,21% 34,79%
Percentual Acumulado 31,00% 65,21% 100,00%

Total Simples 85.069,98 93.865,00 95.469,34
Total Acumulado 85.069,98 178.934,98 274.404,31

Ano 11 - 17/01/2022 JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Edição 1278 - PÁGINA 271

Edição disponível em www.sertaohoje.com.br/publicacoes - Assinado digitalmente por Base Comunicação e Marketing Ltda
CNPJ 08.709.120/0001-74 - CERTIFICADO DIGITAL 46B840E4E1A8E05F68C6054216C5793F



__________________________________________________________________________________________________ 
Tomada de Preços nº 004/2022 - Pag. 25 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO VI 

MODELO DE CREDENCIAL 

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu 
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento 
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 004/2022.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________ 
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
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CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO VIII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I. 

DISCRIMINAÇÃO TAXA
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS 
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar); 
b) Aluguéis; 
c) Móveis e utensílios; 
d) Veículo; 
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo; 
h) Material de expediente; 
i) Equipamentos de segurança; 
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio; 
k) Veículos de socorro; 
l) Outras despesas (detalhar). 
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos; 
c) Taxas;
d) Outros tributos. 
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários; 
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro. 
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa 
TOTAL:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO IX 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

DISCRIMINAÇÃO TAXA EM 
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS 
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS 
A 03 Salário - Educação 
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI 
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE 
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA 
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho 

SUBTOTAL - GRUPO A 
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA 
GLOBAL DE A 
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos 
B 02 Descanso Remunerado em Feriados 
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais 
B 04 Licença Paternidade Remunerada 
B 05 Auxílio Enfermidade 
B 06 Décimo Terceiro Salário 
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais 
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas 

SUB TOTAL - GRUPO B 
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE 
A
C 01 Aviso Prévio 
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa 
C 03 Adicional p Aviso Indenizado 
C 04 Indenização Adicional 

SUB TOTAL - GRUPO C 
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA 
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B 

SUB TOTAL - GRUPO D 
TOTAL GERAL 

Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS 
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Eu, ___________________________________, representante legal da empresa 
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as 
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes 
e/ou Servidores desta entidade. 

____________________________, _____de __________________ de _______ 

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
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CNPJ: 13.284.658/0001-14 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

ANEXO XI 

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.284.658/0001-14 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna 
público que está realizando a Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar para suprir as necessidades da Merenda Escolar do Município. Os interessados deverão apresentar o 
Projeto de Venda e documentação a partir de 17/01/2022 a 16/12/2022, das 08:00 às 12:00h, no Setor de 
Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade 
Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura. Edital e outros atos referentes a este 
processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site 
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeita Municipal. 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.284.658/0001-14 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto 
Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 
001/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, de acordo 
com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual 
encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial 
do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
até 27/01/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 27/01/2022, às 09:00h. Informações: 
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
Praça Antônio Carlos Magalhães, 124, Centro – Guajeru/Ba 
CEP: 46.205.000 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 
EMAIL: pmguajeruba@gmail.com
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Chamada Pública nº 001/2022 

AVISO
CHAMADA PÚBLICA Nº - 01/2022 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para suprir as 

necessidades das escolas municipais da sede e zona rural, do município de Ibiassucê –

Bahia, através de grupos formais e informais ou Fornecedores Individuais, conforme art. 18, 

§ 6º da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 2009 e

RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 25, de 4 de julho de 2012 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013

e RESOLUÇÃO/FNDE Nº 04, DE 02/04/2015. DATA: 14/02/2022. HORÁRIO: 09h.

LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº. 100 – Centro –

Ibiassucê-Ba. O Edital completo poderá ser adquirido no site:

www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08:00 às 12:00.

Ibiassucê, 14 de janeiro de 2022. 

Lauro Maurício de Azevedo Frotas 

Presidente da Comissão de Licitação 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022  

UASG: 983539

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando a manutenção e o recapeamento asfáltico 

de vias públicas municipais e estradas, com a utilização de concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ, incluindo mobilização e desmobilização, sob o regime de execução indireta, 

por empreitada do tipo menor preço global. Entrega das Propostas: a partir de 18/01/2022 às 

08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 31/01/2022 às 09h no 

site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site 

https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações 

com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta 

ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 17/01/2022.  

Bruno Almeida Pereira

Pregoeiro.
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU 
Pça. Gilberto Gil, s/n  CNPJ 14.106.280/0001-21 
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail  pmituacu@hotmail.com 

O portal da Chapada Diamantina.
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O portal da Chapada Diamantina.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA 
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341 

CNPJ: 13.677.109/0001-00 

RATIFICAÇÃO DO ATO 
Processo Administrativo n° 004/2022 

Dispensa de licitação nº 003/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 

administrativo n° 004/2022 de Dispensa de Licitação nº 003/2022 que tem por 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o 

fornecimento mochilas em nylon 420 e estojos escolares personalizados para os 

professores da rede pública municipal de ensino durante o ano letivo de 2022, no 

município de Jacaraci- Bahia. CONTRATADA: RBG BOLSAS- ROMULO 

BANDEIRA GOES, inscrita no CNPJ: 74.154.550/0001-00, sediada Rua Lauro de 

Freitas, nº 142, Loja B9, Centro, Vitória da Conquista/BA, CEP 45.000-230. Com 

vigência até 28/02/2022, conforme o Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21.

Jacaraci/BA, 14 de janeiro de 2022. 

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA 
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341 

CNPJ: 13.677.109/0001-00 

RATIFICAÇÃO DO ATO 
Processo Administrativo n° 004/2022 

Dispensa de licitação nº 003/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 

administrativo n° 004/2022 de Dispensa de Licitação nº 003/2022 que tem por 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o 

fornecimento mochilas em nylon 420 e estojos escolares personalizados para os 

professores da rede pública municipal de ensino durante o ano letivo de 2022, no 

município de Jacaraci- Bahia. CONTRATADA: RBG BOLSAS- ROMULO 

BANDEIRA GOES, inscrita no CNPJ: 74.154.550/0001-00, sediada Rua Lauro de 

Freitas, nº 142, Loja B9, Centro, Vitória da Conquista/BA, CEP 45.000-230. Com 

vigência até 28/02/2022, conforme o Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21.

Jacaraci/BA, 14 de janeiro de 2022. 

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA 
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341 

CNPJ: 13.677.109/0001-00 

RATIFICAÇÃO DO ATO 
Processo Administrativo n° 006/2022 

Dispensa de licitação nº 004/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 

administrativo n° 006/2022 de Dispensa de Licitação nº 004/2022 que tem por 

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

especializados em consultoria, acessória, apoio e acompanhamento de projetos na 

cidade de Brasília DF, junto aos Ministérios e demais órgãos públicos.

CONTRATADA: DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME, inscrita no 

CNPJ: 05.418.104/0001-34, sediada ST saus quadra 03 bloco C Nº22, Sala 605, ED 

Business POINT, Asa Sul / Brasilia-DF/ CEP: 70.07093. Com vigência até 

31/12/2022, conforme o Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21.

Jacaraci/BA, 14 de janeiro de 2022.  

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI – BAHIA 
Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro – Tel. (77) 3466-2151 ou 3466-2341 

CNPJ: 13.677.109/0001-00 

RATIFICAÇÃO DO ATO 
Processo Administrativo n° 006/2022 

Dispensa de licitação nº 004/2022

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo 

administrativo n° 006/2022 de Dispensa de Licitação nº 004/2022 que tem por 

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

especializados em consultoria, acessória, apoio e acompanhamento de projetos na 

cidade de Brasília DF, junto aos Ministérios e demais órgãos públicos.

CONTRATADA: DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME, inscrita no 

CNPJ: 05.418.104/0001-34, sediada ST saus quadra 03 bloco C Nº22, Sala 605, ED 

Business POINT, Asa Sul / Brasilia-DF/ CEP: 70.07093. Com vigência até 

31/12/2022, conforme o Art. 75, inciso II da Lei 14.133/21.

Jacaraci/BA, 14 de janeiro de 2022.  

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO No. 14 2022

PROC. LICITATÓRIO
CONTRATANTE
CONTRATADO
OBJETO

VALOR

ORGÃO / UNIDADE

PROJETO / ATIVIDADE
ELEMENTO DESPESA

VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA

DO
TA

ÇÃ
O

03.00

2006
3.3.9.0.30.00.00 

14/01/2022
28/02/2022

R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)

EXTRATO DE CONTRATO

DISP 003/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
RBG BOLSAS- ROMULO BANDEIRA GOES
O fornecimento mochilas em nylon 420 e estojos escolares personalizados para
os professores da rede pública municipal de ensino durante o ano letivo de
2022
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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004TP/2020

Celebrado entre o Município de Malhada de Pedras / BA e a 

Construtora Paramirim Ltda, que tem por objeto a construção 

de 45 Unidades Sanitárias Domiciliares, de acordo com 

1796/2017 e SICONV n° 855473/2017 firmado entre o 

Município de Malhada de Pedras e Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA, na modalidade de Melhorias Sanitárias 

Domiciliares – MSD. 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede 

na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no 

CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, Representado por Carlos Roberto Santos da Silva, a 

seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa CONSTRUTORA 
PARAMIRIM LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Raul de Souza 

Leão, 62, Lagoa da Passagem, Paramirim/BA, CEP: 46.190-000, inscrita no CNPJ sob n° 

36.693.235/0001-53, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste 

ato, Termo Aditivo ao Contrato n° 004TP/2020, na forma e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo para a execução 

do objeto contratual por critério da Administração Pública Municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

2.1. O prazo de vigência fica prorrogado para até 31 de Maio de 2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. O presente Termo Aditivo encontra amparo legal no Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 

firmado entre as partes. 

Malhada de Pedras, 22 de Novembro de 2021.

_________________________________________________

MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS 
CNPJ: 14.106.561/0001-84
Carlos Roberto Santos da Silva 

_________________________________________________ 

CONSTRUTORA PARAMIRIM LTDA 
CNPJ: 36.693.235/0001-53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº: 003/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 004/2022 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, por determinação do 
Excelentíssimo Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, Prefeito Municipal de Mortugaba - Bahia, 
em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após ratificação autoriza a publicação, no mural da 
Prefeitura, o resumo do processo de Inexigibilidade Nº 003/2021, tendo como objeto: 
Contratação de empresa para prestaçãode serviços especializados de planejamento 
fiscal, consultoria jurídica tributária ao município no âmbito administrativo e/ou judicial 
junto a empresa de Concessionária de Energia Elétrica, localizada fora do município, 
relativo a débitos tributários para com o município de Mortugaba-Ba. 

Contratado: GUIMARÃES ADVOGADOS  ASSOCIADOS, regularmente inscrito no CNPJ nº 
20.127.473/0001-61, estabelecido na Av. Luís Viana, nº 6462, Edifício Manhattan Square Office - 
Empresarial Wall Street, Torre East, Sala 607, Paralela, Salvador-BA- CEP 41.680-400, por meio 
de seu sócio, WILLIAN GUIMARÃES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/BA sob o nº 34.128, OAB-DF 41.784. 

Base Legal Art. 25, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
ESTADO DA BAHIA 

Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000 
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210 

EXTRATO DE CONTRATO 

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022 

CONTRATO: 028/2022 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ESTADO DA BAHIA, através da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada 
a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato representado 
pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-
25, portador de RG nº 1570589, doravante denominada contratante. 

CONTRATADO: GUIMARÃES ADVOGADOS  ASSOCIADOS, regularmente inscrito no CNPJ 
nº 20.127.473/0001-61, estabelecido na Av. Luís Viana, nº 6462, Edifício Manhattan Square 
Office - Empresarial Wall Street, Torre East, Sala 607, Paralela, Salvador-BA- CEP 41.680-400, 
por meio de seu sócio, WILLIAN GUIMARÃES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito 
na OAB/BA sob o nº 34.128, OAB-DF 41.784. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
planejamento fiscal, consultoria jurídica tributária ao município no âmbito administrativo 
e/ou judicial junto a empresa de Concessionária de Energia Elétrica, localizada fora do 
município, relativo a débitos tributários para com o município de Mortugaba-Ba. 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até o dia 31/12/2022. 

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). 

Mortugaba, 17 de janeiro de 2022. 
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