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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

O Pregoeiro Municipal torna público de Belo Campo-Ba torna público, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Lei nº
8.666/93, a ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 025/2021 realizado no dia 05/11/2021, às 09:00h, no
Sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil S/A com o objetivo de Contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Eficientização e expansão do sistema de Iluminação Pública (IP), envolvendo a atualização e
substituição do sistema atual para tecnologia de luminárias LED’s, tendo como vencedora a seguinte licitante:
NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. Valor Global: R$ 4.430.618,28 (quatro milhões quatrocentos e trinta
mil seiscentos e dezoito reais e vinte e oito centavos). Belo Campo-Ba, 23 de Novembro de 2021. Jesiel Santos
Viana – Pregoeiro Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público o Resultado
e HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 025/2021 realizado no dia 05/11/2021, às 09:00h, no Sistema Licitacoes-e
do Banco do Brasil S/A com o objetivo de Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Eficientização e
expansão do sistema de Iluminação Pública (IP), envolvendo a atualização e substituição do sistema atual para
tecnologia de luminárias LED’s, tendo como vencedora a seguinte licitante: NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA
LTDA. Valor Global: R$ 4.430.618,28 (quatro milhões quatrocentos e trinta mil seiscentos e dezoito reais e vinte e
oito centavos). Belo Campo-Ba, 23/11/2021. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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RESUMO DE CONTRATO Nº 008-11/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Neoluz Projetos e Engenharia Ltda.
Objeto: Prestação de Serviços de Eficientização e expansão do sistema de Iluminação Pública (IP), envolvendo a
atualização e substituição do sistema atual para tecnologia de luminárias LED’s, bem como todas as demais
atividades necessárias ao atendimento das necessidades quanto a sua Iluminação Pública.
Valor do contrato: R$ 4.430.618,28 (quatro milhões quatrocentos e trinta mil seiscentos e dezoito reais e vinte e
oito centavos).
Data de Assinatura: 23 de Novembro de 2021.
Prazo de duração: 60 (sessenta) meses.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 025/2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ: 14.237.333/0001-43
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Tomada de Preços nº 006/2021 do
tipo menor preço Global. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Construção
de 01 (uma) quadra poliesportiva com arquibancada na Região da Cabeceira, zona rural do Município
para o dia 17/12/2021, às 09:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro,
na cidade de Belo Campo, Bahia. Demais publicações e Edital atualizado deste processo serão
divulgados no site Diário Oficial do Município: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial.
Informações: licitacoes.belocampoba@gmail.com e 77 - 3437-2939. José Henrique Silva Tigre - Prefeito
Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
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 006/2021
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 090/2021
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 17/12/2021
HORA: 09:30h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia.
VIII - OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de
Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com arquibancada na Região da Cabeceira, 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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 - 3437-2939.
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 Belo Campo-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 Belo
Campo-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 Belo Campo-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:
IFicha 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 Belo
Campo-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 técnicoprofissional 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 técnicoprofissional, 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.
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:
 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
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 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:
IEG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

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,
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,
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i)
j)

k)

l)

m)

n)

sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
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.
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.
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.
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.
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 06 (seis) 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:
ICronograma 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.
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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
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
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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:
III -

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
valor orçado pela administração.
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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 Belo Campo-Ba;
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Belo Campo-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 Belo Campo-Ba e no
Diário Oficial do Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), 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 Belo
Campo-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-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 Belo Campo-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
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
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 06 (seis) 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.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
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Órgão: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 1.032 - Const. e Manut. de Praças Esportiva, Quadras Poliesportivas, Campos, Ginásio
e Estádio
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade;
Anexo XI - Memorial Descritivo.

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 Belo
Campo-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.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
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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 Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
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 Belo Campo-Ba,
localizado na Secretaria de Finanças, 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 Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 23 de Outubro de 2021.

____________________________________________
Jesiel Santos Viana
Portaria Municipal nº 043, de 09 de Setembro de 2021
Presidente da COPEL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BELO
CAMPO-BA
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
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 006/2021, 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 de 01 (uma) quadra poliesportiva
com arquibancada na Região da Cabeceira, zona rural do Município, conforme Edital Tomada de Preços
nº 006/2021.
§ 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
006/2021, 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 006/2021.
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.
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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.
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 06 (seis) 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 006/2021, 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
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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;
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
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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
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.
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7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
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.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeito

....................................................................
Representante da Empresa Contratada

Testemunhas:

_________________________________
CPF:

_________________________________
CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

Objeto: Prestação de serviços de Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com arquibancada na
Região da Cabeceira, 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 06 (seis) 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 006/2021, 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 006/2021
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de Quadra na região de Cabeceira - Belo Campo/BA
Data de preço: Sinapi 08/2021 ; ORSE - 08/2021 - Sergipe ; SEINFRA - 027 - CEARÁ
REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO
ITEM
1.
1.1
1.2
1.3

CÓDIGO

FONTE

SENGE BAHIA
SINDUSCON BA
SINTESB

2.
2.1

11397

ORSE

2.2
2.3

9936
5088

ORSE
ORSE

BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO SEM
BDI (R$)

PREÇO COM
BDI (R$)

1,50
3,00
1,50

R$ 5.724,00
R$ 2.940,26
R$ 2.279,67
Subtotal

R$ 7.062,27
R$ 3.627,69
R$ 2.812,66

R$ 10.593,41
R$ 10.883,07
R$ 4.218,99
R$ 25.695,47

un

1,00

R$ 812,42

R$ 1.002,36

R$ 1.002,36

m2
m2

925,45
12,00

R$ 0,25
R$ 226,48
Subtotal

R$ 0,31
R$ 279,43

R$ 286,89
R$ 3.353,16
R$ 4.642,41

R$ 1,32
R$ 125,06
R$ 2,35
R$ 23,32
R$ 10,87
R$ 430,61
R$ 31,29
R$ 18,72
R$ 4.987,86
R$ 2.128,73

R$ 1,63
R$ 154,30
R$ 2,90
R$ 28,77
R$ 13,41
R$ 531,29
R$ 38,61
R$ 23,10
R$ 6.154,02
R$ 2.626,43

R$ 1.424,21
R$ 4.647,52
R$ 1.746,67
R$ 41.934,29
R$ 155,02
R$ 25.597,55
R$ 23.254,80
R$ 13.913,13
R$ 6.154,02
R$ 2.626,43

UN.

QUANT.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Engenheiro Chefe c/ encargos complementares
Encarregado geral c/ encargos complementares
Técnico de Segurança do Trabalho c/ encargos complementares

mês
mês
mês

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em
metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

m2
m3
m2
kg
kg
m3
m2
m2
par
cj

873,75
30,12
602,30
1.457,57
11,56
48,18
602,30
602,30
1,00
1,00

VALOR (R$)

QUADRA POLIESPORTIVA
3.
FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
3.1
2548
ORSE
Locação e gabarito de obra
3.2
94342
SINAPI
Aterro Manual com cascalho e compactação mecanizada
3.3
97113
SINAPI
Impermeabilização com aplicação de lona plastica
Armação com tela soldada CA-60 # 10 x 10 cm fio Ø 4,20mm
3.4
97090
SINAPI
3.5
92804
SINAPI
Armadura CA-50 Ø12.5mm (barra de transferência)
3.6
11482
ORSE
Concreto 25Mpa p/ piso e=8cm -Preparo e lançamento
3.7
97097
SINAPI
Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistencia
3.8
102492
SINAPI
Pintura de quadra com demarcações de esportes c/ tinta acrílica p/ pisos
3.9
10069
ORSE
Conjunto de trave e rede para futebol de salão
3.10
I1140
SEINFRA Conjunto de poste e rede para voleibol com antenas oficiais
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Subtotal
4.
4.1

93358

SINAPI

4.2

102487

SINAPI

4.3

7469

ORSE

4.4
4.5
4.6

92777
92778
92775

SINAPI
SINAPI
SINAPI

4.7

94971

SINAPI

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

87477
87893
87792
102362
88489

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

4.13

100760

SINAPI

ALAMBRADO
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive
lançamento
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive
escoramento
Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)
- preparo mecânico
Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
Chapisco 1:3
Massa única 1:4
Alambrado metálico h= 3,00m, incl. 2 portões
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
Pintura em esmalte sintético duas demãos p/ alambrado, incl. proteção c/uma demão de
zarcão

R$ 121.453,64

m3

12,31

R$ 69,54

R$ 85,80

R$ 1.056,20

m3

12,31

R$ 504,69

R$ 622,69

R$ 7.665,31

m2

9,60

R$ 57,73

R$ 71,23

R$ 683,81

kg
kg
kg

81,05
106,62
31,56

R$ 18,09
R$ 16,09
R$ 20,59

R$ 22,32
R$ 19,85
R$ 25,40

R$ 1.809,04
R$ 2.116,41
R$ 801,62

m3

2,68

R$ 448,26

R$ 553,06

R$ 1.482,20

m2
m2
m2
m2
m2

42,07
84,14
84,14
307,80
84,14

R$ 49,08
R$ 6,73
R$ 38,58
R$ 203,03
R$ 12,39

R$ 60,55
R$ 8,30
R$ 47,60
R$ 250,50
R$ 15,29

R$ 2.547,34
R$ 698,36
R$ 4.005,06
R$ 77.103,90
R$ 1.286,50

m2

307,80

R$ 43,62

R$ 53,82

Subtotal
5.
5.1

93358

SINAPI

5.2

102487

SINAPI

5.3

96995

SINAPI

5.4

7469

ORSE

5.5
5.6
5.7

92777
92778
92775

SINAPI
SINAPI
SINAPI

5.8

94971

SINAPI

5.9
5.10
5.11
5.12

93205
101159
87477
87893

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

ARQUIBANCADA
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive
lançamento
Reaterro manual apiloado com soquete
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive
escoramento
Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)
- preparo mecânico
Cinta de Amarração de alvenaria com utilização de bloco canaleta
Alvenaria de Bloco cerâmico maciço 5x10x20
Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
Chapisco 1:3

R$ 16.565,80
R$ 117.821,55

m3

10,39

R$ 69,54

R$ 85,80

R$ 891,46

m3

10,39

R$ 504,69

R$ 622,69

R$ 6.469,75

m3

53,76

R$ 42,16

R$ 52,02

R$ 2.796,60

m2

11,36

R$ 57,73

R$ 71,23

R$ 809,17

kg
kg
kg

44,24
80,46
22,55

R$ 18,09
R$ 16,09
R$ 20,59

R$ 22,32
R$ 19,85
R$ 25,40

R$ 987,44
R$ 1.597,13
R$ 572,77

m3

1,61

R$ 448,26

R$ 553,06

R$ 890,43

m
m2
m2
m2

56,00
123,84
39,92
148,96

R$ 33,45
R$ 127,90
R$ 49,08
R$ 6,73

R$ 41,27
R$ 157,80
R$ 60,55
R$ 8,30

R$ 2.311,12
R$ 19.541,95
R$ 2.417,16
R$ 1.236,37
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5.13

87792

SINAPI

5.14

94964

SINAPI

5.15
5.16

97088
88489

SINAPI
SINAPI

6.
6.1

11123

ORSE

6.2

2794

ORSE

6.3
6.4
6.5
6.6

93656
91929
91867
331

SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE

6.7

12808

ORSE

Massa única 1:4
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico
Armação em tela de aço soldada nervurada aço CA-60 4,2mm, 15x15cm
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para arquibancada

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de energia monofásica com rede aérea, incl. Poste
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40
x 0.60m, inclusive tampa
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais
Eletroduto em PVC rígido roscável c/ conexões ø= 3/4"
Poste de concreto duplo T (DT) 9/200 - fornecimento e assentamento
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou
similar

m2

148,96

R$ 38,58

R$ 47,60

R$ 7.090,50

m3

4,70

R$ 436,07

R$ 538,02

R$ 2.530,85

m2
m2

67,20
216,16

R$ 25,88
R$ 12,39
Subtotal

R$ 31,93
R$ 15,29

R$ 2.145,70
R$ 3.305,09
R$ 55.593,49

un

1,00

R$ 1.841,72

R$ 2.272,31

R$ 2.272,31

un

7,00

R$ 221,76

R$ 273,61

R$ 1.915,27

un
m
m
un

2,00
360,00
114,06
4,00

R$ 12,84
R$ 7,50
R$ 8,61
R$ 828,70

R$ 15,84
R$ 9,25
R$ 10,62
R$ 1.022,45

R$ 31,68
R$ 3.330,00
R$ 1.211,32
R$ 4.089,80

un

16,00

R$ 701,12

R$ 865,04

R$ 13.840,64

Subtotal
7.
7.1
7.2
7.3
7.4

102474
9418
94275
2450

SINAPI
ORSE
SINAPI
ORSE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Passeio em concreto 15 Mpa, e=6cm no entorno da quadra
Piso tátil 25x25 cm p/ rampas de acessibilidade
Meio fio pre-moldado de concreto - (0,13x0,30x1,00)m
Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)

m3
m2
m
m2

11,09
3,19
90,00
873,75

R$ 415,69
R$ 82,94
R$ 39,87
R$ 1,97
Subtotal
Subtotal Quadra Poliesportiva

m2
m3

51,70
9,27

m3
m2
m2
kg

R$ 26.691,02

R$ 512,88
R$ 102,33
R$ 49,19
R$ 2,43

R$ 5.687,84
R$ 326,43
R$ 4.427,10
R$ 2.123,21
R$ 12.564,58
R$ 364.462,16

R$ 1,32
R$ 69,54

R$ 1,63
R$ 85,80

R$ 84,27
R$ 795,37

6,21

R$ 504,69

R$ 622,69

R$ 3.866,90

56,87

R$ 37,87

R$ 46,72

R$ 2.656,97

17,96

R$ 57,73

R$ 71,23

R$ 1.279,29

29,78

R$ 18,09

R$ 22,32

R$ 664,69

VESTIÁRIO
8
8.1
8.2

2548
93358

ORSE
SINAPI

8.3

102487

SINAPI

8.4

98557

SINAPI

8.5

7469

ORSE

8.6

92777

SINAPI

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
Locação e gabarito de obra
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive
lançamento
Impermeabilização de fundações com emulção asfaltica, 02 demãos
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive
escoramento
Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
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8.7
8.8

92778
92775

SINAPI
SINAPI

8.9

94971

SINAPI

8.10

87477

SINAPI

8.11

4254

ORSE

Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)
- preparo mecânico
Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x29
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

kg
kg

238,16
38,61

R$ 16,09
R$ 20,59

R$ 19,85
R$ 25,40

R$ 4.727,48
R$ 980,69

m3

3,97

R$ 448,26

R$ 553,06

R$ 2.195,65

m2

153,12

R$ 49,08

R$ 60,55

R$ 9.271,42

m2

8,66

R$ 195,71

R$ 241,47

Subtotal
9
9.1
9.2

87893
87792

SINAPI
SINAPI

9.3

99195

SINAPI

REVESTIMENTO DE PAREDE
Chapisco 1:3
Massa única 1:4
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão
popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área
maior que 5 m2 na altura inteira das paredes

R$ 2.091,13
R$ 28.613,86

m2
m2

335,58
335,58

R$ 6,73
R$ 38,58

R$ 8,30
R$ 47,60

m2

42,56

R$ 51,60

R$ 63,66

Subtotal

R$ 2.785,31
R$ 15.973,61
R$ 2.709,37
R$ 21.468,29

10
10.1
10.2
10.3

95240
87680
87248

SINAPI
SINAPI
SINAPI

PAVIMENTAÇÃO
Lastro de Concreto Magro aplicado em piso com 3cm de espessura
Contrapiso em argamassa traço 1:4, 4cm de espessura
Piso cerâmico branco com placa esmaltada 35x35 área interna

m2
m2
m2

45,36
45,36
48,14

R$ 16,84
R$ 39,95
R$ 43,17
Subtotal

R$ 20,78
R$ 49,29
R$ 53,26

R$ 942,58
R$ 2.235,79
R$ 2.563,94
R$ 5.742,31

11
11.1
11.2

92541
94201

SINAPI
SINAPI

COBERTURA
Estrutura completa em madeira para telha cerâmica
Telhamento com telha cerâmica

m2
m2

54,04
54,04

R$ 96,53
R$ 44,36
Subtotal

R$ 119,10
R$ 54,73

R$ 6.436,16
R$ 2.957,61
R$ 9.393,77

12
12.1
12.2
12.3

90823
90822
94573

SINAPI
SINAPI
SINAPI

ESQUADRIAS
Porta lisa de madeira 0,90 x 2,10. Completa
Porta lisa de madeira 0,80 x 2,10. Completa
Janela basculante de alumínio completa

un
un
m2

2,00
2,00
3,60

R$ 437,48
R$ 342,02
R$ 279,26
Subtotal

R$ 539,76
R$ 369,97
R$ 344,55

R$ 1.079,52
R$ 739,94
R$ 1.240,38
R$ 3.059,84

13
13.1
13.2
13.3

2288
2288
2313

SINAPI
SINAPI
ORSE

PINTURA
Pintura acrílica, duas demãos, área interna, parede e teto
Pintura acrílica, duas demãos, área externa
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira

m2
m2
m2

118,33
107,54
14,28

R$ 13,69
R$ 13,69
R$ 7,30

R$ 16,89
R$ 16,89
R$ 9,01

R$ 1.998,59
R$ 1.816,35
R$ 128,66
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Subtotal
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13

353
470
91926
91924
91996
91953
92027
93656
101876
10311
9379
91932
97592

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

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Caixa de luz em PVC de embutir em laje
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm²
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 PVC
Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa, completo
Interruptor simples de embutir 10a/250v, completo
Interruptor simples com 1 tomada universal, completo
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Quadro de distribuição 6 disjuntores
Caixa de medição direta padrão Coelba
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Cabo de cobre nu #10mm², para aterramento
Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada led 13W - fornecimento e instal.

15
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1
91795
SINAPI
Ramal de esgoto de 100mm, inclusive conexões
15.2
91793
SINAPI
Ramal de esgoto de 50mm, inclusive conexões
15.3
89353
SINAPI
Registro gaveta 3/4"
15.4
89985
SINAPI
Registro pressão 3/4"
15.5
94492
SINAPI
Registro de esfera 50mm
15.6
4883
ORSE
Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
15.7
1714
ORSE
Fossa séptica, capacidade 100 pessoas
15.8
86888
SINAPI
Vaso sanitário com caixa acoplada, louça branca, com acessórios
15.9
86902
SINAPI
Lavatórios de louça branca, com coluna, com acessórios
15.10
102605
SINAPI
Reservatório de polietileno 500 litros
15.11
802
ORSE
Bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox
15.12
11829
SINAPI
Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1/2"
15.13
3518
SINAPI
Joelho PVC soldável, 45 graus, DN 50mm, esgoto
15.14
3526
SINAPI
Joelho PVC soldável, 90 graus, DN 50mm, esgoto
15.15
11745
SINAPI
Ralo sifonado 100x100x53 com saida de 50mm, com grelha branca
15.16
I2008
SEINFRA Tê PVC redução 100x50mm, para esgoto
15.17
89744
SINAPI
Joelho PVC soldável, 90 graus, DN 100mm, esgoto
15.18
89355
SINAPI
Tubo PVC soldável, DN 20mm
15.19
89358
SINAPI
Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 20mm
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R$ 3.943,60

m
un
m
m
un
un
un
un
un
un
un
m
un

45,00
2,00
120,00
60,00
7,00
1,00
4,00
5,00
1,00
1,00
1,00
6,00
5,00

R$ 10,25
R$ 15,88
R$ 4,04
R$ 2,77
R$ 27,33
R$ 22,75
R$ 53,67
R$ 12,84
R$ 57,35
R$ 2.304,54
R$ 39,05
R$ 14,90
R$ 37,21
Subtotal

R$ 12,65
R$ 19,59
R$ 4,98
R$ 3,42
R$ 33,72
R$ 28,07
R$ 66,22
R$ 15,84
R$ 70,76
R$ 2.843,34
R$ 48,18
R$ 18,38
R$ 45,91

R$ 569,25
R$ 39,18
R$ 597,60
R$ 205,20
R$ 236,04
R$ 28,07
R$ 264,88
R$ 79,20
R$ 70,76
R$ 2.843,34
R$ 48,18
R$ 110,28
R$ 229,55
R$ 5.321,53

m
m
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
m
un

12,00
12,00
3,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
8,00
2,00
4,00
3,00
10,00
4,00

R$ 67,84
R$ 85,32
R$ 36,51
R$ 82,36
R$ 41,71
R$ 531,92
R$ 1.971,46
R$ 340,96
R$ 239,94
R$ 244,59
R$ 685,14
R$ 25,53
R$ 3,18
R$ 2,55
R$ 9,28
R$ 11,30
R$ 24,43
R$ 17,89
R$ 7,23

R$ 83,70
R$ 105,27
R$ 45,05
R$ 101,62
R$ 51,46
R$ 656,28
R$ 2.432,39
R$ 420,68
R$ 296,04
R$ 301,78
R$ 845,33
R$ 31,50
R$ 3,92
R$ 3,15
R$ 11,45
R$ 13,94
R$ 30,14
R$ 22,07
R$ 8,92

R$ 1.004,40
R$ 1.263,24
R$ 135,15
R$ 203,24
R$ 51,46
R$ 1.312,56
R$ 2.432,39
R$ 841,36
R$ 592,08
R$ 603,56
R$ 845,33
R$ 31,50
R$ 11,76
R$ 25,20
R$ 22,90
R$ 55,76
R$ 90,42
R$ 220,70
R$ 35,68
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15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28

94783
94706
89449
7142
813
89402
89408
89440
90373

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Flange com adaptador PVC soldável DN 20mm
Flange com adaptador PVC soldável DN 50mm
Tubo PVC soldável, DN 50mm
Tê soldável, PVC, 90 graus, 50mm
Bucha de redução PVC, soldável, 50x25mm
Tubo PVC soldável, DN 25mm
Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 25mm
Tê soldável, PVC, DN 25mm
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mm x 1/2"

un
un
m
un
un
m
un
un
un

16
16.1

2450

ORSE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)

m2

1,00
3,00
12,00
3,00
3,00
24,00
20,00
4,00
7,00

R$ 19,08
R$ 43,53
R$ 18,41
R$ 11,73
R$ 4,84
R$ 9,64
R$ 5,93
R$ 8,44
R$ 14,88
Subtotal

R$ 23,54
R$ 53,71
R$ 22,71
R$ 14,47
R$ 5,97
R$ 11,89
R$ 7,32
R$ 10,41
R$ 18,36

R$ 23,54
R$ 161,13
R$ 272,52
R$ 43,41
R$ 17,91
R$ 285,36
R$ 146,40
R$ 41,64
R$ 128,52
R$ 10.899,12

51,70

R$ 1,97
Subtotal

R$ 2,43

R$ 125,63
R$ 125,63
R$ 88.567,95

Subtotal Vestiário
Custo
TOTAL com
BDI incluso
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R$ 453.030,11

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
32 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
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

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 006/2021 - Pag. 28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
33 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de Quadra com vestiário no Povoado de Cabeceira
ITEM

VALOR (R$)

% ITEM

1

1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 25.695,47

5,67%

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 4.642,41

1,02%

3

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

R$ 121.453,64

26,81%

4

ALAMBRADO

R$ 117.821,55

26,01%

20,00%
R$ 5.139,09
100%
R$ 4.642,41
10%
12.145,36
10%
R$ 11.782,16

2

5

ARQUIBANCADA

R$ 55.593,49

12,27%

6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 26.691,02

5,89%

7

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 12.564,58

2,77%

8

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

R$ 28.613,86

6,32%

9

REVESTIMENTO DE PAREDE

R$ 21.468,29

4,74%

10

PAVIMENTAÇÃO

R$ 5.742,31

1,27%

11

COBERTURA

R$ 9.393,77

2,07%

12

ESQUADRIAS

R$ 3.059,84

0,68%

13

PINTURA

R$ 3.943,60

0,87%

14

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 5.321,53

1,17%

15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

R$ 10.899,12

2,41%

16

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 125,63

0,03%

R$ 453.030,11

100,00%

3

4

5

6

15,00%
3.854,32

15,00%
R$ 3.854,32

15,00%
R$ 3.854,32

15,00%
R$ 3.854,32

20,00%
R$ 5.139,09

20%
R$ 24.290,73
20%
R$ 23.564,31
25%
13.898,37

20%
R$ 24.290,73
20%
R$ 23.564,31
25%
13.898,37

20%
R$ 24.290,73
20%
R$ 23.564,31
25%
R$ 13.898,37

20%
R$ 24.290,73
20%
R$ 23.564,31
25%
R$ 13.898,37
50%
R$ 13.345,51
50%
R$ 6.282,29
20%
R$ 5.722,77
40%
8.587,32
40%
2.296,92
50%
R$ 4.696,89

10%
R$ 12.145,36
10%
R$ 11.782,16

10%
R$ 2.861,39

20%
R$ 5.722,77

20%
R$ 5.722,77

20%
R$ 5.722,77
40%
8.587,32
40%
2.296,92

50%
R$ 1.971,80
20%
R$ 1.064,31

Valores totais

20%

R$ 36.570,41

20%

40%
R$ 2.128,61

20%

20%

R$ 2.179,82

R$ 2.179,82

R$ 2.179,82

R$ 2.179,82

73.510,33

R$ 73.510,33

R$ 85.458,87

R$ 112.819,66
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50%
R$ 13.345,51
50%
R$ 6.282,29
10%
2.861,39
20%
R$ 4.293,66
20%
R$ 1.148,46
50%
R$ 4.696,89
100%
R$ 3.059,84
50%
R$ 1.971,80
40%
R$ 2.128,61
20%
R$ 2.179,82
100%
125,63
R$ 71.160,51

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
34 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
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 006/2021.
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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Belo Campo

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
35 - Ano - Nº 1025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
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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29 de Novembro de 2021
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
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:

TAXA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
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 006/2021
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

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 006/2021 - Pag. 34

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Segunda-feira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
40 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente/Tomador:
Empreendimento:

Prefeitura Municipal de Belo Campo
Construção de Quadra com vestiário na Região de Cabeceira

Tipo de Obra:
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:

Construção de Quadra com vestiário
5%

Desoneração:

NÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

DESCRIÇÃO

SIGLA

1º Quartil

MÉDIA

3º Quartil

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras
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)
BDI COM Desoneração
BDI SEM Desoneração

AC
S
R
DF
L

3,00
0,80
0,97
0,59
6,16

4,00
0,80
1,27
1,23
7,40

5,50
1,00
1,27
1,39
8,96

BDI ADOTADO %
3,00
0,82
1,16
0,60
6,70

CP

3,65

3,65

3,65

3,65

ISS

2,00

3,50

5,00

5,00

0,00

4,50

4,50

0,00

20,34

22,12

25,00

23,38
OK

CPRB

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2.622/2013 – Plenário – TCU
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Em que:
AC = é a taxa de rateio da administração central;
S = é uma taxa representativa de seguros;
R = corresponde aos riscos e imprevistos;
G = é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF = é a taxa representativa das despesas financeiras;
L = corresponde à remuneração bruta do construtor;
I = é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de
Edifícios e Reformas é de 5%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem
Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração publica.

Belo Campo, Bahia, 27 de Outubro de 2021
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e especificar, de forma
clara e objetiva, fornecendo elementos e subsídios que viabilizem a construção de Quadras
Poliesportivas Descobertas, com arquibancada e vestiário, no Povoado de Cabeceira,
município de Belo Campo/BA.

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
A realização deste projeto justifica-se na necessidade dessas comunidades de
possuírem um local digno para realização de atividades esportivas, culturais e de lazer. O que
é Direito Constitucional, de acordo com o Art. 6o da CF: “São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
O município de Belo Campo esta situado na região sudoeste do estado da Bahia,
distante a
582,0 km de Salvador. Sua população e de aproximadamente 17.655 habitantes, em
uma área territorial e 629,068 km2.
A pratica esportiva precisa ser inserida na sociedade como uma política pública e deve
ser considerada como direito de todos. O Executivo Municipal julga fundamental desenvolver
ações de infraestrutura adequadas para que todos tenham acesso ao esporte e lazer no
município. Tais ações têm como objetivo proporcionar melhorias na qualidade de vida da
população em geral, como, por exemplo, benefícios a saúde, prevenindo doenças cardíacas;
estimular o convívio social, fazendo com que os praticantes se desenvolvam como cidadãos,
integrando–os a sociedade. Alem de ser um instrumento muito positivo no combate ao uso de
drogas, ajudando a diminuir o índice de crimes, principalmente os delitos cometidos por
jovens infratores para sustentar o vicio.
O objeto proposto vem de encontro aos interesses da comunidade de implantar
infraestrutura esportiva para utilização em atividades educativas e de lazer. Tendo em vista
tal propósito, o município de Belo Campo - BA projeta realizar a 1a Etapa de implantação
e/ou modernização de infraestrutura esportiva.
A comunidade do município de Belo Campo será beneficiada com a realização deste
empreendimento, pois a cidade contara com um espaço onde as famílias possam se reunir,
estimulando o convívio social, será uma alternativa eficaz, ocupando de maneira saudável o
tempo de nossos jovens para que não sejam atraídas para o uso de substancias ilícitas, alem
de que o incentivo a pratica esportiva pode abrir portas para que o município revele novos
atletas para o Brasil.
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3. DADOS DA OBRA
x
x
x
x

Obra: Construção de Quadras Poliesportivas Descobertas com arquibancada e
vestiário
Localização: Povoado de Cabeceira, Belo Campo – Bahia.
Proprietário: Prefeitura Municipal de Belo Campo/BA.
Área total: 925,45 m2

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
· Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos
respectivos projetos;
· Todo e qualquer serviço devera ser executado em consonância com a metodologia,
especificações, legislações vigentes e Normas Técnicas vigentes da ABNT;
· A não descrição de um material ou serviço devera ser entendida como de primeira
qualidade e primeiro uso, e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificações e
método da ABNT;
· Os materiais, de um modo geral (madeiras, metais, vidros, pisos, tintas, elétricos,
etc.) deverão ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade (INMETRO, IPT,
CIENTEC ou equivalente);
· Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer
de acordo com as recomendações de seus fabricantes;
· A mão de obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o serviço
requerido.
Toda técnica construtiva utilizada devera seguir a todos os preceitos normativos;
· Devera ser confeccionada e instalada uma placa de identificação da obra, fixada em
estrutura de madeira. A placa devera ser confeccionada de acordo com as especificações
contidas no Manual de Placas de Obra da Caixa Econômica Federal. A placa de obra devera
ser colocada, em local visível, previamente ao inicio das atividades.

5. SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 Placa da Obra
A placa de obra deve ter as dimensões padronizadas de 1,50 x 2,00m, e deverá ser
instalada em local visível das proximidades da obra, mediante autorização previa da
Fiscalização.
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5.2 Limpeza do Terreno
Todo o terreno deverá ser previamente limpo, livre de resíduos, entulhos e vegetação,
permitindo início de obra.
5.3 Barracão da Obra
O barracão (canteiro) devera estar situado em local estratégico para as frentes de
serviço e acomodar, minimamente, um pátio para guarda de equipamentos da obra, bem
como as baias para agregados e insumos em geral.

6. QUADRA POLIESPORTIVA
Previamente a execução dos serviços, a Executante deverá confirmar em campo; os
eixos, as larguras, as extensões, as elevações e cotas previstas em Projeto, reportando a
Fiscalização as eventuais divergências, imediatamente a sua constatação.
O terreno será devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar água
livre na superfície da base. Deverão estar concluídas todas as eventuais tubulações que
ficarão embutidas ou sob o piso.
Na etapa seguinte, deverá ser aplicada aterro com camada regular de cascalho,
seguido de compactação.
Sobre a camada regularizada será aplicada manta plástica, de espessura mínima de
150 micros, transpassadas conforme indicação do fabricante.
Previamente a concretagem será instalada na superfície, tela soldada plana, O 4.2mm,
malha de 10x10 cm (Bematel, Telcon ou similar). A armadura deve ter suas emendas feitas
pela superposição de malhas da tela soldada, de no mínimo 25 cm, nos sentidos transversais e
longitudinais. Juntamente com as telas soldadas, serão instaladas barra de transferência em
vergalhão CA-50 O 12.5 mm, com 50 cm de comprimento e engraxadas ate a metade,
conforme previsto em Projeto.
Em hipótese nenhuma, será aceita a utilização de tela em rolo. Quando necessário,
montar formas que devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade
superior a 3mm em 5m.
Será lançado concreto usinado, fck = 25 MPa, espessura final de 8,0 cm.
O concreto será devidamente adensado através de vibradores de imersão e réguas
vibratórias. O acabamento será manual, sarrafeado, desempenado e feltrado. Este
procedimento, se faz necessário para que as duas camadas se tornem um corpo único.
Será efetuada a cura da quadra, submetendo-a a aspersão continua de água, nas 3
horas subsequentes a concretagem e, no mínimo, durante os 14 dias seguintes.
O piso cimentado será polido mecanicamente, deixando-o livre de imperfeições.
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Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste
caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

7. ALAMBRADO
É o elemento destinado à proteção e segurança dos campos de futebol ou praças
esportivas. Constituído de tubos e telas adequadamente dimensionados. Possuem uma
estrutura reticulada de tubo galvanizado a fogo, tipo industrial DIN 2440, diâmetro de 2”,
devidamente tratado e pintado, espaçados de 2,70 a 3,00 metros na vertical e de, no máximo,
3,00 metros na horizontal, com fechamento em tela galvanizada de 2” e fio 12 # 2”.
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica
em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde
houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa,
sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e
amarrada no requadro do portão e deverão receber pintura em esmalte sintético duas demãos
para alambrado, incluindo proteção com uma demão de zarcão
Deverão ser instalados junto ao alambrado 2 portas com dimensões indicadas em
projeto.
O alambrado será fixado a uma mureta alvenaria de 50 cm de altura, com as seguintes
características:
a) Estrutura de concreto
As fundações da mureta serão em vigas baldrame, executadas em concreto ciclópico,
com fck≥15 MPa, traço volumétrico de 1:3:6 (cimento: areia media: brita #2), 30% de pedra
de mão, e nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da NBR-6122.
A superestrutura será composta de pilares e cintas serão em concreto com fck≥25
MPa, traço volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia media: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m3, nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da
NBR-6118.
b) Alvenaria
As alvenarias serão executadas em bloco cerâmico 9x19x39, revestidas com massa
única sobre chapisco, com espessura de 15 cm acabadas, e receberão pintura com tinta látex
acrílica conforme definido em projeto.
7.1 Equipamento Esportivo
Entende-se como equipamentos esportivos, todos os acessórios a serem utilizados nas
quadras poliesportivas.
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Os equipamentos deverão atender a normalização e regras das associações esportivas
especificas de cada caso.
As especificações exigidas para os equipamentos esportivos, são as seguintes:
a) Trave de futebol de salão
Será confeccionada em aço galvanizado, diâmetro 76 mm, vão interno 3,00 m x 2,00
m; os tubos serão pintados conforme prescrições do capitulo 16 - “Pintura” após base especial
para evitar corrosão;
As traves serão instaladas em sistema removível, introduzindo os postes verticais em
aberturas no piso.
b) Rede de vôlei
Terá 10,00m de comprimento e 0,90m de altura, com mastros em aço galvanizado,
diâmetro 76mm e altura de 2,43m, sendo que um dos mastros devera conter pedestal para o
juiz. Os tubos deverão ser pintados após base especial para evitar corrosão; os postes serão
introduzidos em aberturas no piso, possibilitando a remoção dos mesmos.
7.2 Pintura
Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada
para receber a pintura de superfície na cor verde, executada em acrílica especifica para pisos,
bem como a demarcatória.
Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas,
sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada,
com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas,
uniformes e perfeitamente alinhadas.
a) Demarcações de quadras poliesportivas
As quadras poliesportivas deverão ser demarcadas para a realização das seguintes
modalidades esportivas: voleibol, handebol e futsal.
Para as linhas inerentes a cada modalidade, serÁ utilizada a seguinte padronização de
cores, a saber:
- Voleibol: pintura na cor branca;
- Futsal: pintura na cor amarela;
- Handebol: pintura na cor azul.

8. ARQUIBANCADA
A arquibancada tem como função proporcionar assento aos frequentadores e usuários
da Quadra, tanto no cotidiano de seu uso, quanto mais durante os eventos em que,
naturalmente, participa um numero maior de pessoas que demandam tal comodidade.
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8.1 Estrutura em Concreto
As fundações da Arquibancada serão em vigas baldrame, executadas em concreto
ciclópico, com fck≥15 MPa, traço volumétrico de 1:3:6 (cimento: areia media: brita #2), 30%
de pedra de mão, e nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da NBR6122.
A superestrutura será composta de pilares e cintas serão em concreto com fck≥25
MPa, traço volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia media: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m3, nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da
NBR-6118.
As lajes dos assentos e degraus serão executadas em concreto fck≥20 MPa, na
espessura de 7 cm, apoiados sobre alvenaria de blocos cerâmicos, conforme detalhes de
projeto. Caso necessário, devera ser utilizada armadura longitudinal mínima de CA-60 O4.0,
com objetivo de evitar o aparecimento de trincas por cisalhamento.
Caso solicitado, a Executante devera apresentar Laudo de controle tecnológico do
concreto aplicado.
8.2 Alvenaria e Acabamento
As alvenarias, alem de delimitar a geometria da Arquibancada, atuam como
confinamento do aterro compactado em camadas, que preenche a face interna dos degraus e
paredes. As alvenarias serão executadas em Bloco cerâmico maciço 5x10x20 e bloco
cerâmico 9x19x39, conforme projeto, revestidas com massa única sobre chapisco, bem
acabadas, e receberão pintura látex acrílica conforme definido em projeto.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento a
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local em 110V ou 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão
máxima admissível considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de
baixa tensão ate a subestação em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverão
ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem
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lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz, reatores eletrônicos de
alta eficiência, alto fator de potencia e baixa taxa de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias e feito por seções. Dessa forma,
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.
A iluminação da quadra será feita com postes, refletores e lâmpadas. Serão executadas
de acordo com o projeto especifico, atendendo às normas da ABNT. Conforme indicado em
projeto, serão utilizados 4 postes em concreto para iluminação da quadra de esporte duplo
“T” 11-200kg com cruzeta de concreto de 1,20m, sendo distribuídos dois postes em cada
lateral da quadra. Nos postes serão acoplados eletrodutos de 1” (uma polegada) de PVC
rígido roscável para passagem dos cabos de alimentação elétrica dos refletores. Esses
eletrodutos serão amarrado com uma fita de alumínio a cada 1,5m de altura. Cada poste terá
dois refletores de alumínio. Os circuitos que alimentarão a quadra de esportes deverão ser
totalmente independentes, dotados de sistema de proteção através de 02 disjuntores bifásicos
de 25A cada, abrigados em caixa com barramento e disjuntor geral bifásico de 40A. A
ligação entre os refletores da quadra e o quadro de distribuição far-se-á através de cabo PP
com 3 vias de 6mm² cada e 0,6/1KV. A alimentação do quadro de distribuição de energia
para os refletores da quadra será executada em 4 X cabo de 10mm² (2F+N+). Onde a tensão
for 127V a ligação será feita por duas fases diferentes e um terra, totalizando uma tensão de
220V que alimentará os refletores. Onde a tensão for 220V será ligado uma fase, um neutro e
o terra, sendo de fundamental importância aterrar todos os circuitos. Serão utilizadas caixas
de passagem com dimensões de (40x40x40)cm, em alvenaria revestida e impermeabilizada,
em todos os pontos de mudança de direção dos eletrodutos, bem como para dividi-las em
trechos, não superiores a 60m. Os dutos serão assentados de modo a resistirem aos esforços
externos, tendo-se em vista as condições próprias do terreno, devendo ser envelopado em
todos os trechos. O envelopamento será feito em concreto com dimensões 20x20xVAR cm.
Serão utilizados refletores para lâmpada vapor metálico de 400w, com lâmpadas de vapor
metálico 400wX220v, terão corpo de alumínio fundido de alto rendimento luminotécnico e
terão reatores vapor metálico 400w.

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1

Passeio e Circulação

Fundamentalmente, a faixa livre para circulação deve dispor de largura mínima de
1,50m, pavimentada com concreto com acabamento liso, antiderrapante e de resistência
mínima de 15 MPa.
A faixa livre e a área destinada exclusivamente a livre circulação de pedestres,
devendo, portanto, ser desprovida de obstáculos, equipamentos, mobiliário, vegetação,
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floreiras ou qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária, devendo atender
as seguintes características geométricas:
- Ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua.
- Ter inclinação transversal constante, não superior a 2% (dois por cento).
- Possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e altura livre
mínima de
2,10m (dois metros e dez centímetros).
- Ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica.
10.2

Piso Tátil

O piso tátil de alerta deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido de
deslocamento em texturas contrastantes com o restante do piso adjacente.
Serão sempre utilizados para indicar início e termino de rampas; rebaixamento de
passeios; obstáculos em balanço sobre a calcada e desníveis.
10.3

Meio Fio

Deverão ser implantados meio fio no entorno de todo passeio, conforme disposição
prevista em projeto.
10.4

Limpeza da obra

Terminados os serviços em cada etapa, a executante devera proceder a retirada de
todos os materiais reaproveitáveis e/ou inservíveis para destinação adequada.
A executante devera ainda, realizar a varrição geral local, de modo a remover todo
excedente de material granular (terra solta), bem como a coleta de eventuais resíduos como
embalagens plásticas, entulhos, entre outros, produzidos pela equipe de obras.
A limpeza será considerada como concluída, mediante aprovação pela Fiscalização.

11. VESTIÁRIO
O vestiário tem como finalidade proporcionar aos frequentadores e usuários da
Quadra, tanto no cotidiano de seu uso, quanto mais durante os eventos em que, naturalmente,
participa um numero maior de pessoas que demandam tal comodidade.
11.1

Serviços Preliminares:

11.1.1 Locação da Obra
Inicialmente deve-se fazer a locação da obra, marcando em campo o que se encontra
em projeto, observando o exato local da execução dos serviços, a Executante devera
confirmar em campo; os eixos, as larguras, as extensões, as elevações e cotas previstas em
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Projeto, reportando a Fiscalização as eventuais divergências, imediatamente a sua
constatação.
11.1.2 Movimentação de terra
Os processos adotados na escavação, cortes e aterro, dependerão da natureza do
terreno, sua topografia, dimensões e volumes a movimentar. Os serviços deverão ser
executados com a cautela indispensável à preservação da vida humana, das propriedades
vizinhas e árvores existentes, como todo o Meio Ambiente. Aterro e reaterro serão
executados em camadas de 20cm e compactadas.
11.1.3 Fundações e Superestruturas:
A fundação deverá ser através de blocos e os serviços deverão ser realizados pela
Empreiteira obedecendo-se rigorosamente o projeto arquitetônico. Compreende os serviços
de fundação dos vestiários/quadra poliesportiva e arquibancadas.
11.1.4 Alvenaria
A alvenaria de pedra argamassada deverá obedecer às dimensões estabelecidas no
projeto e necessárias ao porte da obra. A pedra a ser utilizada terá resistência superior à
500Kg/cm², serão limpas e isentas de fendas e outras imperfeições. O leito da alvenaria será
disposto em posição mais ou menos horizontal e sobre este, uma camada de argamassa para
depois serem assentadas as pedras, selecionando-se as maiores para a base.
Compreende os serviços de alv. de pedra: vestiários/arquibancadas.
ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS: (Arquibancadas/Vestiários)
Serão executadas em tijolos de 6 (seis) furos de boa qualidade e deverão ser
assentados com juntas amarradas e com argamassa de cimento e areia. Deverão obedecer
rigorosamente às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras indicadas
referem-se às paredes, depois de revestidas. É vedada a colocação de blocos com furos no
sentido da espessura das paredes.
ESTRUTURAS: (Arquibancadas/ Vestiários)
As estruturas, constituídas de pilares, vigas, laje pré moldada e placas pré-moldadas
em concreto armado, deverá ser executadas em rigorosa observância ao projeto arquitetônico
e às Normas Técnicas Brasileiras. O concreto deverá ser dosado de modo a assegurar, após a
cura, resistências compatíveis com as estruturas previstas no projeto.
Impermeabilização de fundação com tinta asfáltica com duas demãos.
11.2

Revestimento de Parede

11.2.1 Chapisco
Será aplicado em todas as alvenarias de blocos cerâmicos, interna e externamente,
para as quais esteja especificado revestimento, como também nas superfícies de concreto
armado. Seu traço será de 1:3 (cimento e areia).
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11.2.2 Massa Única
Deverá apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo
tolerada qualquer ondulação ou desigualdade da superfície, devido à necessidade de perfeito
acabamento para a pintura. Será executada no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), peneirada, na
espessura mínima de 1,5cm.
11.2.3 Revestimento Cerâmico para Parede:
Deverá ser executado em todas as paredes dos vestiários e sanitário, na parede inteira,
com revestimento cerâmico branco seguindo recomendações de projeto e orçamento.

12. PAVIMENTAÇÃO
12.1

Lastro de Concreto

Deve ser aplicado por toda área do vestiário, e= 3cm, onde será aplicado o piso
cerâmico. Antes da execução desta camada, o terreno deverá ser nivelado até a altura da cinta
de fundação e devidamente compactado.
12.2

Contra-piso

Sobre o lastro, será executado um contra-piso em argamassa de cimento e areia no
traço (1:4), com espessura de 4cm e com acabamento sarrafeado.
12.3

Piso cerâmico branco com placa esmaltada 35x35 área interna

Deverá ser executado em todo piso interior revestimento cerâmico branco seguindo
recomendações de projeto e orçamento.

13. COBERTURA
A estrutura será de madeira de lei bem seca, isenta de garruncho ou broca, não ardida
e sem nós e fendas que comprometam a sua durabilidade, resistência ou aparência.
As telhas serão cerâmicas do tipo de barro fino e bem cozido, leve, sonoras, bem
desempenadas, permitindo perfeita superposição e encaixe no mínimo 8cm. Deverão ser
assentadas rigorosamente alinhadas e de acordo com a técnica construtiva tradicional. As
cumeeiras serão convenientemente arrematadas com argamassa (cimento, areia e óxido de
ferro) devendo ser executado “beira-bica”, com esta mesma argamassa em toda a extensão da
cobertura.
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14. ESQUADRIAS
As portas internas serão em madeira, para pintura, nas dimensões indicadas no
projeto. As folhas das portas internas serão do tipo compensado de 6mm semi-ocas e lisas,
com 3,5cm de espessura. As janelas serão em ferro com vidro liso de 4mm de espessura, nas
dimensões indicadas no projeto. Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de
empenamento, descolamento, fendas, lascas ou outros defeitos. As guarnições de madeira
serão fixadas com chapuzes por intermédio de parafusos para madeira tipo EC-Latão, de
6”x2.1/4” (nomenclatura da NB-45 da ABNT). Serão empregados oito parafusos, no mínimo
por guarnição ou a utilização de pregos. Todas as ferragens serão inteiramente novas, em
perfeito estado de funcionamento e bom aspecto físico. Serão utilizados vidros transparentes
de boa qualidade, com espessura de 4mm, nas esquadrias de ferro. O assentamento da lâmina
de vidro será feito em leito elástico, com emprego de massa de vidraceiro e régua de madeira.

15. PINTURA
15.1

Tinta Acrílica

As arquibancadas e paredes internas /externas dos vestiários receberão duas demãos
de tinta acrílica. Inicialmente deve-se proceder à limpeza da superfície a ser pintada. A
pintura deverá ser feita sobre massa única ou em locais indicados pelo projeto ou pela
Fiscalização.
15.2

Tinta Esmalte Sobre Madeira

As esquadrias serão devidamente lixadas e regularizadas com massa de ponçar,
levarão uma demão de selador para madeira e somente após deverá ser aplicada à tinta
esmalte, seguindo-se as recomendações do representante da tinta.

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Alimentação monofásica com 4mm² embutidos em eletroduto rígido de ¾, quadro de
distribuição para 6 (seis) circuitos sendo iluminação interna e externa 10A, tomadas simples
10A; restando 3 (três) circuitos de reserva. Aterramento do quadro com haste de cobre de 3m
e 3/8`` e cordoalha de cobre nu de 4mm². Instalações embutidas com eletrodutos flexíveis e
caixas 4”x2”. Condutores de 1,5mm² para iluminação e tomadas simples e 4mm² para
alimentação geral e tomadas. Paflon em PVC.
No Vestiário, conforme dimensões do quadro elétrico a ser instalado e altura de 2,40m
para fixação do quadro de entrada padrão Coelba e do quadro de distribuição
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17. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1

Água

A instalação hidráulica em tubos e conexões de PVC rígido, soldáveis, classe 12
(doze), inclusive as instalações da coluna de distribuição dos ramais e sub-ramais internos.
Rede de entrada de ¾ em PVC marrom soldável alimentando a caixa d’água dotada de
registro geral de distribuição de 1`` (uma), ladrão e bóia de nível. Distribuição em PVC
soldável 1`` com ramais em ¾`` e sub-ramais em ½``. As conexões terminais para instalação
de torneiras, rabichos, etc, devem ser reforçadas, os banheiros dispõem de registro de gaveta
de ¾``. Alimentação das caixas de descarga em rabicho plástico. As torneiras e os registros
devem ser metálicos e de boa qualidade. Duas caixas de água 500 litros.
17.2

Esgoto Sanitário

Como se trata de um local sem esgotamento sanitário o destino e tratamento dos
esgotos será a fossa séptica e sumidouro. Serão executados em tubos e conexões de PVC
rígido, soldáveis, tipo esgoto, prevendo esgotamento em todos os pontos de utilização. Ralos
e caixas sifonadas serão em PVC rígido da Tigre, Brasilit ou similar, com acabamento
simples (branco).
17.3

Louças e metais sanitários

Os lavatórios serão em louça branca, com torneiras e acessórios para lavatório em
PVC branco. As bacias sanitárias serão também em louça branca, com caixa de descarga
acoplada e assento plástico branco reforçado, mictório de louça.

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
A Obra deverá ser entregue pela construtora, inteiramente limpa, interna e
externamente. Todas as alvenarias, pavimentações, etc., deverão ser cuidadosamente limpos e
lavados de modo a retirar todas as manchas e quaisquer sujeiras provenientes dos materiais
ou decorrentes da própria execução da obra.
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Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de Quadra na região de Cabeceira - Belo Campo/BA
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 27/10/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

1.0

1.1
1.2
1.3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Mês 1
0,25
0,5
0,25

Engenheiro Civil
Encarregado Geral
Tec. Seg. do Trabalho

Mês 2
0,25
0,5
0,25

Mês 3
0,25
0,5
0,25

Mês 4
0,25
0,5
0,25

Mês 5
0,25
0,5
0,25

Mês 6
0,25
0,5
0,25

Total
1,5
3
1,5

2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
1 unidade

2.2

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
Em toda área a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/08: 925,45m²

2.3

Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
Largura (m)
(A)
4,00

Comprimento (m)
(B)
3,00

3.0

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

3.1

Locação e gabarito de obra

TOTAL (m²)
(A) x (B)
12,00

Em toda área da quadra e arquibancada a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 03/08: 873,75m²
3.2

Aterro Manual com cascalho e compactação mecanizada
Executado somente na Área da Quadra
(A) Largura
31,70 m
(B) Comprimento
19,00 m
(C) Espessura
0,05 m
Volume = (A)x(B)x(C) =

3.3

30,12

m²

Impermeabilização com aplicação de lona plastica
Executado somente na Área da Quadra
(A) Largura
31,70 m
(B) Comprimento
19,00 m
Área = (A)x(B) =

3.4

602,30

Armação com tela soldada CA-60 # 10 x 10 cm fio Ø 4,20mm
Área
(A)
602,30

3.5

3.6

Peso (kg/m²)
(B)

Transpasse
(C)

Total (kg)
(A)x(B)x(C)

2,2

10%

1457,57

Armadura CA-50 Ø12.5mm (barra de transferência)
Metro Linear (m)

Peso Linear (kg/m)

Total (kg)

(A)
12,00

(B)
0,963

(A) x (B)
11,56

Concreto 25Mpa p/ piso e=8cm -Preparo e lançamento
Área (m²)
(A)
602,30

3.7

m²

Espessura (m)
(B)
0,08

Total (m³)
(A) x (B)
48,18

Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistencia
Executado em tota área da quadra:

602,30

m²
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Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de Quadra na região de Cabeceira - Belo Campo/BA
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 27/10/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
3.8

Pintura de quadra com demarcações de esportes c/ tinta acrílica p/ pisos
Executado em tota área da quadra:

3.9

602,30

m²

Conjunto de trave e rede para futebol de salão
1 par

3.10 Conjunto de poste e rede para voleibol com antenas oficiais
1 conjunto
4.0

ALAMBRADO

4.1

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m (drenos e coletor subsuperficiais)
(A) Perímetro da Quadra: 2x19,30 + 2x32 =
(B) Seção da vala: 0,40x0,30 =
(C) Volume de escavação =

4.2

102,60 m
0,12 m²
12,31 m³

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.
Preenchimento de toda seção de vala escavada =

4.3

12,31 m³

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Forma
Elemento

Qtdade

Pilares
4.4

b (m)
48,00

h (m)
0,15

0,20

l (m)
0,50

Área x 2 faces
(m²)
9,60

Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Cintas
4.5

ø (mm)
1,00

N

8.0

C (m)
2,00

102,60

massa Nom.
(kg/m)
0,40

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,62

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,15

Peso
(kg)

81,05

Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
4.6

ø (mm)
48,00

N

10.0

C (m)
4,00

0,90

106,62

Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Aço
Elemento
Pilares

4.7

ø (mm)

Qtdade
48,00

5.0

N

C (m)
7,00

0,61

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
Concreto
Elemento
Pilares
Cintas
Total

4.8

Qtdade

b (m)
48,00
1,00

h (m)
0,15
0,15

0,20
0,09

l (m)
0,90
102,60

Volume
(m³)
1,30
1,39
2,68

Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
(A) Perímetro da Alvenaria: 2x19,30 + 2x32 = 102,60 m
Perimetro da Quadra
(m)
(A)
102,60

Altura da mureta
(m) - H cinta
(B)
0,41

TOTAL (m²)
(A) x (B)
42,07
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4.9

Chapisco 1:3
84,14 m²

Executado nas duas faces da alvenaria:
4.10

Massa única 1:4
84,14 m²

Executado sobre o chapisco:
4.11

Alambrado metálico h= 3,00m, incl. 2 portões
Perimetro da Quadra
(m)

altura do alambrado
TOTAL (m²)
(m)

(A)

(B)
102,60

4.12

3,00

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
84,14 m²

Executado sobre o reboco:
4.13

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas
307,80 m²

Executado sobre todo o alambrado:
5.0
5.1

(A) x (B)
307,80

ARQUIBANCADA
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
(A) Perímetro das valas para Arquibancada: (28 x 2) + (12 x 2,55) = 86,60 m
(B) Seção da vala: 0,40 x 0,30 = 0,12 m²
Perimetro
(m)
(A)
86,60

5.2

seção da vala
TOTAL (m³)
(m²)
(B)
(A) x (B)
0,12
10,39

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Preenchimento de toda seção de vala escavada:

5.3

10,39 m³

Reaterro manual apiloado com soquete
(A) Seção transversal da Arquibancada: 0,40 x (0,80 + 1,60 + 2,40) = 1,92 m²
Perimetro
(m)
(A)
28,00

5.4

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento

Elemento
Pilares
Pilares

5.5

seção da vala
TOTAL (m³)
(m²)
(B)
(A) x (B)
1,92
53,76

Qtdade x 2 lados
24,00
4,00

Forma
b (m)
0,15
0,15

h(m)
0,20
0,20

l (m)
2,30
0,40
Total

ø (mm)

N

C (m)

Área (m²)
11,04
0,32
11,36

Aço CA-50, diâmetro de 8,00mm
Aço
Elemento
Cintas

Qtdade
2,00

8.0

2,00

28,00

massa Nom.
(kg/m)
0,40

Peso
(kg)
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5.6

1.5.5 Aço CA-50, diâmetro de 10,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares

5.7

ø (mm)
12,00
2,00

N

C (m)

10.0
10.0

4,00
4,00

2,60
0,70

massa Nom.
Peso
(kg/m)
(kg)
0,62
77,00
0,62
3,46
Total = 80,46

1.5. Aço CA-60, diâmetro de 5,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares

5.8

Concreto
b (m)
0,15
0,15
0,15

Qtdade
12,00
2,00
2,00

C (m)
19,00
6,00

0,61
0,61

massa Nom.
Peso
(kg/m)
(kg)
0,15
21,42
0,15
1,13
Total = 22,55

c (m)
0,20
0,20
0,09

h (m)
2,30
0,40
28,00
Total =

Volume (m³)
0,83
0,02
0,76
1,61

Cinta de Amarração de alvenaria com utilização de bloco canaleta
Extensão =
x 2 Cintas =

5.10

N

5.0
5.0

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico

Elemento
Pilares
Pilares
Cintas

5.9

ø (mm)
12,00
2,00

28 m
56 m

Alvenaria de Bloco cerâmico maciço 5x10x20
Seção transversal = 0,40m x (0,80m + 1,60m + 2,40m) x 12 = 23,04m²
(0,40mx28,00m) + (0,80mx28,00m) + 2x(1,20mx28,00m) = 100,80m²
Área Total = 123,84m²

5.11

Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
Mureta acima da alvenaria de bloco cerâmico maciço: 28,00mx1,10m = 30,80m²
Mureta lateral: 2,40mx1,90mx2laterais= 9,12m²
Área Total = 39,92m²

5.12

Chapisco 1:3
Perímetro Externo: (28,00mx2,30m)+(2,4mx2,30mx2)= 75,44m²
Perímetro Interno: (28,00mx1,10m)+(2,4mx1,90mx2)= 39,92m²
Espelho da arquibancada: 3x0,40mx28,00m= 33,60m²
Área Total = 148,96m²

5.13

Massa única 1:4
Executado sobre o chapisco: 148,96m²

5.14

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
(A) Área dos assentos na Arquibancada: 3 x 28,00 x 0,80 = 67,20 m²
Área (m²)
(A)
67,2

5.15

Espessura (m)
(B)
0,07

Volume (m³)
(A) x (B)
4,70

Armação em tela de aço soldada nervurada aço CA-60 4,2mm, 15x15cm
Em toda área dos assentos na Arquibancada: 3 x 28,00 x 0,80 = 67,20 m²
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5.16

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para arquibancada
Executado sobre área do reboco + área do assento =
148,96m² + 67,20m² = 216,16m²

6.0
6.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de energia monofásica com rede aérea, incl. Poste
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.2

1,00 unidade

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.3

7,00 unidades

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.4

2,00 unidades

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.5

360,00 metros

Eletroduto em PVC rígido roscável c/ conexões ø= 3/4"
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.6

114,06 metros

Poste de concreto duplo T (DT) 9/200 - fornecimento e assentamento
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.7

4,00 unidades

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

7.0
7.1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Passeio em concreto 15 Mpa, e=6cm no entorno da quadra
Perímetro passeio (m)
(A)
86,3
22,3
21,4

7.2

16,00 unidades

Largura (m)
(B)
1,5
2
0,5

Espessura (m)
Total (m³)
(C)
(A)x(B)x(C)
0,06
7,77
0,06
2,68
0,06
0,64
Total =
11,09

Piso tátil 25x25 cm p/ rampas de acessibilidade
Área piso tátil: 0,25mx0,25m = 0,0625m²
17 pisos por rampa: 17unidx0,0625m² = 1,0625m² por rampa
3 rampas: 3x1,0625m² = 3,19m² total

7.3

Meio fio pre-moldado de concreto - (0,13x0,30x1,00)m
Em todo perímetro externo do passeio – perímetro vestiário – perímetro arquibancada =
130,00 – 12,00 – 28,00 = 90,00m

7.4

Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)
Em toda área da quadra e arquibancada a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 03/08: 873,75m²

8.0
8.1

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
Locação e gabarito de obra
Em toda área do vestiário a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 01/08: 51,7m²
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8.2

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
(A) Perímetro interno e externo do Vestiário para vigas baldrame em conc. Ciclópico: 51,70m
(B) Seção da vala: h:0,40 x l:0,30 = 0,12 m²
Perím. do Vestiário (m)
(A)
51,7

Seção da vala (m²)
(B)
0,12

Total (m³)
(C)
6,21

(C) Área da sapata 0,80mx0,80m = 0,64m²
(D) Profundidade = 80,00m
(E) Volume total das Sapatas = 0,51m³
(F) Volume total x 6 sapatas = 3,06m³
Volume total de escavação manual = 6,21m³ + 3,06m³ = 9,27m³
8.3

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Preenchimento de toda seção de vala escavada para viga baldrame:

8.4

6,21 m³

Impermeabilização de fundações com emulção asfaltica, 02 demãos
(A) Seção da viga baldrame: (0,40x2) + 0,30 = 1,10 m
Comprimento (m)
(A)
51,7

8.5

Seção da vala (m²)
(B)
1,1

Total (m³)
(C)
56,87

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Forma
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares Platibanda

8.6

b (m)
14,00
5,00

h (m)
0,15
0,15

0,20
0,20

l (m)
2,60
1,70
Total

Área x 2 faces
(m²)
14,56
3,40
17,96

Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Cintas
8.7

ø (mm)
1,00

N

8.0

C (m)
2,00

37,70

massa Nom.
(kg/m)
0,40

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
Total

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,15
0,15
Total

Peso
(kg)

29,78

Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares (Sapata)
Pilares (Platibanda)
Viga
Viga
Sapata

8.8

ø (mm)
8,00
6,00
5,00
2,00
3,00
6,00

N

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

C (m)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
16,00

3,10
3,80
1,70
3,85
2,10
1,10

61,21
56,27
20,98
19,00
15,55
65,16
238,16

Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Aço
Elemento
Pilares
Pilares

Qtdade

ø (mm)
14,00
5,00

5.0
5.0

N

C (m)
24,00
15,00

0,61
0,61
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8.9

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
Concreto
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares (Sapata)
Pilares Platibanda
Cintas
Viga
Viga
Sapata

8.10

8,00
6,00
5,00
1,00
2,00
3,00
6,00

0,15
0,15
0,15
0,09
0,30
0,30
0,30

Perímetro (m)
(A)

Seção (m)
(B)
Vestiário: 51,70 x 2,60
2,6
Platibanda 11,00 x 1,70
1,7
Total

Total (m²)
(A) x (B)

51,7

134,42

3,10
3,80
1,70
37,70
3,85
2,10
0,80
Total

0,74
0,68
0,26
0,51
0,35
0,28
1,15
3,97

18,7
153,12

Largura (m)
(B)
2,25

Total (m²)
(A) x (B)
8,66

9.0

REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1

Chapisco 1:3, executado nas duas faces da alvenaria
Perímetro (m)
(A)

Total (m²)
(A) x (B)

51,7

144,76

11

3,85

Seção (m)
(B)
Vestiário: 51,70 x 2,60
2,8
Platibanda 11,00 x 1,70
1,7
Total x 2
Teto 3,85 x 2,25
2,25
Total

18,7
326,92
8,66
335,58

Massa única 1:4
Executada sobre o chapisco:

9.3

0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,80

Volume
(m³)

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento
em madeira e capeamento 4cm
Comprimento (m)
(A)
3,85

9.2

l (m)

Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39

11

8.11

h (m)

b (m)

335,58 m²

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii,
aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes
Executado sobre a parede interna dos banheiros: 15,20m x 2,80m = 42,56m²

10.0
10.1

PAVIMENTAÇÃO
Lastro de Concreto Magro aplicado em piso com 3cm de espessura
Vestiário x 2 = 15,07 x 2 = 30,14m
Banheiro x 2 = 3,57 x 2 = 7,14m
Hall de Entrada = 8,08m
Valor total = 45,36m²

10.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4, 4cm de espessura
Aplicado no lastro de concreto magro = 45,36m²

10.3

Piso cerâmico branco com placa esmaltada 35x35 área interna
Executado em toda a área interna + rodapé (h=0,07m): 45,36 m² + 2,78m² = 48,14m²
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11.0

COBERTURA

11.1

Estrutura completa em madeira para telha cerâmica
Considerando inclinação de 25% para telha cerâmica + beiral de 50cm:
Comprimento (m)
(A)
10,7

11.2

Largura (m)
(B)
5,05

Total (m²)
(A) x (B)
54,04

Telhamento com telha cerâmica
Em toda área da estrutura = 54,04m²

12.0

ESQUADRIAS

12.1

Porta lisa de madeira 0,90 x 2,10. Completa
02 Unidades

12.2

Porta lisa de madeira 0,80 x 2,10. Completa
02 Unidades

12.3

Janela basculante de alumínio completa
6 janelas de 0,6x1,0m = 3,60m²

13.0

PINTURA

13.1
13.2
13.3

Pintura acrílica, duas demãos, área interna, parede e teto = 118,33 m², conforme projeto
Pintura acrílica, duas demãos, área externa = 107,54 m², conforme projeto
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira = 14,28 m², conforme projeto

14.0
14.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.2

Caixa de luz em PVC de embutir em laje
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.3

4,00 unidades

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.9

1,00 unidade

Interruptor simples com 1 tomada universal, completo
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.8

7,00 unidades

Interruptor simples de embutir 10a/250v, completo
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.7

60,00 metros

Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa, completo
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.6

120,00 metros

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 PVC
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.5

2,00 unidades

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm²
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.4

45,00 metros

5,00 unidades

Quadro de distribuição 6 disjuntores
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade

14.10 Caixa de medição direta padrão Coelba
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade
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14.11 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade

14.12 Cabo de cobre nu #10mm², para aterramento
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6,00 metros

14.13 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada led 13W - fornecimento e instal.
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:
15.0
15.1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Ramal de esgoto de 100mm, inclusive conexões
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.2

1,00 unidade

Vaso sanitário com caixa acoplada, louça branca, com acessórios
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.9

2,00 unidades

Fossa séptica, capacidade 100 pessoas
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.8

1,00 unidades

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.7

2,00 metros

Registro de esfera 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.6

3,00 unidades

Registro pressão 3/4"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.5

12,00 metros

Registro gaveta 3/4"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.4

12,00 metros

Ramal de esgoto de 50mm, inclusive conexões
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.3

5,00 unidades

2,00 unidades

Lavatórios de louça branca, com coluna, com acessórios
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

2,00 unidades

15.10 Reservatório de polietileno 500 litros
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

2,00 unidades

15.11 Bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

1,00 unidade

15.12 Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1/2"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

1,00 unidade

15.13 Joelho PVC soldável, 45 graus, DN 50mm, esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.14 Joelho PVC soldável, 90 graus, DN 50mm, esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

8,00 unidades

15.15 Ralo sifonado 100x100x53 com saida de 50mm, com grelha branca
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

2,00 unidades

15.16 Tê PVC redução 100x50mm, para esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

4,00 unidades
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15.17 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 PVCJoelho PVC soldável, 90 graus, DN 100mm, esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.18 Tubo PVC soldável, DN 20mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

10,00 metros

15.19 Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 20mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

4,00 unidades

15.20 Flange com adaptador PVC soldável DN 20mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

1,00 unidade

15.21 Flange com adaptador PVC soldável DN 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.22 Tubo PVC soldável, DN 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

12,00 metros

15.23 Tê soldável, PVC, 90 graus, 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.24 Bucha de redução PVC, soldável, 50x25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.25 Tubo PVC soldável, DN 25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

24,00 metros

15.26 Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

20,00 unidades

15.27 Tê soldável, PVC, DN 25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

4,00 unidades

15.28 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mm x 1/2"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:
16.0

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

16.1

Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)

7,00 unidades

Em toda área do vestiário a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 01/08: 51,70m²
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ÁREA TOTAL DO TERRENO

925,45 m²

ÁREA DA QUADRA

617,60 m²
51,70 m²

ÁREA DO VESTIÁRIO
VISTA 02

VISTA 02

PLANTA - REBAIXO DE CALÇADA

1,20
mín.

ÁREA DE PISO DE CIRCULAÇÃO (Passeio)

184,75 m²

ÁREA DA ARQUIBANCADA

71,40 m²

VISTA 02

PERSPECTIVA ELUCIDATIVA

3.00

1.50

ELEVAÇÃO - REBAIXAMENTO

3.00

6.00

9.00

00

R3.

1.50

1.50
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Ø 3/4''

Ø 3/4''

TOMADA DE USO GERAL - ALTURA=1,30m
TOMADA DE USO GERAL - ALTURA=0,30m
INTERRUPTOR DE LÂMPADA SIMPLES
INTERRUPTOR DE LÂMPADA COM TOMADA

PASSAGEM DO ELETRODUTO PELO TETO
PASSAGEM DO ELETRODUTO PELA PAREDE

Ø 3/4''

PASSAGEM DO ELETRODUTO PELO CHÃO
SEÇÃO DO ELETRODUTO
QUADRO DE ENERGIA

CAIXA DE PASSAGEM COM LUMINÁRIA
CAIXA DE PASSAGEM (UTILIZADA EM LAJE) COM LUMINÁRIA
Ø 25mm

FIO DE TERRA QUE PASSA PELO ELETRODUTO
Ø 25mm

QD

FIO DE RETORNO QUE PASSA PELO ELETRODUTO

Ø 25mm

FIO DE FASE QUE PASSA PELO ELETRODUTO
FIO DE NEUTRO QUE PASSA PELO ELETRODUTO

#

DIAMETRO DO FIO ISOLADO PVC

Ø 3/4''

Ø 25mm

CAIXA DE CONCRETO DE 40x40x40 cm COM TAMPA
EM CONCRETO ARMADO

45 m

CONDUITE FLEXIVEL 25mm

Ø 3/4''

Ø 3/4''
60 m

FIO 1,5 mm

120 m

FIO 2,5 mm
CAIXA DE LUZ - EMBUTIR EM LAJE

2 unid.

TOMADA SIMPLES

7 unid.

INTERRUPTOR SIMPLES

1 unid.

INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA SIMPLES

4 unid.
5 unid.

DISJUNTORES DE 10 A 30A

1 unid.

QUADRO DE ENERGIA

5 unid.

2.00

7.00

LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM LÂMPADA
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LEGENDA
AF - ÀGUA FRIA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
CH- CHUVEIRO h-2,10m
P - PIA h=1,10m
VA - VASO COM CAIXA ACOPLADA
RG - REGISTRO

Ø25
Ø25

Ø25

Ø25

CH

CH

VA

HIDRÔMETRO
01
medição

CAIXA SIF. 100x100x50

VA

Ø20

RG

VEM DA REDE DA
EMBASA

Ø50

Ø20

Ø50

Ø50

RG

P

P
Ø50
Ø25

RG

12 m

Tê com redução - 100 x 50 mm - esgoto

Cano de 50 mm - Esgoto

12 m

Joelho de 90º de 100 mm - Esgoto

Registro de Gavete 3/4''

3 Unid.

Cano de 20 mm

Registro de pressão 3/4''

2 Unid.

Joelho de 90 º de 20mm

4 Unid.

Registro de Esfera 50 mm

1 Unid.

Flange de 20 mm

1 Unid.

Caixa de Inspessão

2 Unid.

Flange de 50 mm

Cano de 100mm - Esgoto

CI

CI

Ø100

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

1 - USAR TUBOS E CONECÇÕES CONFORME NORMAS ABNT
2 - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS (DN DE FABRICAÇÃO)

1 Unid.

Cano de 50 mm - água

2 Unid.

Tê de 50 mm - Água

3 unid.

2 Unid.

Redução de 50 x 25 mm

3 unid.

2 Unid.

Cano de 25 mm

Bebedouro

1 Unid.

Joellho de 90º de 25mm

Boia p/ Caixa d'agua

1 Unid.
3 Unid.

Joelho de 90º de 50mm - Esgoto

8 Unid.

Ralo Sinfonado 100x100x50

2 Unid.

12 m

24 m
20 unid.
4 unid.

Tê de 25 mm
Joellho de 90º com bucha de Latão 25mm x 1/2 ''

7 Unid.
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9 - A SUPORTAÇÃO DA REDE NOS TETOS DOS PAVIMENTOS, DEVERAM SER EXECUTADAS COM ABRAÇADEIRAS DE
ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, OBEDECENDO AS DISTÃNCIAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE

3 - AS COTAS DOS ISOMÉTRICOS SE REFEREM AOS EIXOS DAS TUBULAÇÕES EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

10 - NA INSERÇÃO DAS TUBULAÇÕES NOS RESERVATÓRIOS, USAR FLANGES ESPECÍFICOS
11 - MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA, OU DERIVAÇÕES DESSAS SOBRE LAJES, DEVEM SER DEVIDAMENTE
ANCORADAS

6 - NENHUMA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDA SEM OS TESTE PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS
7 - NUNCA AQUECER TUBULAÇÕES DE PVC, SOB NENHUM ARGUMENTO

3 unid.

Fossa Séptica

8 - AS TUBULAÇÕES EM PRUMADA DEVEM SER REVESTIDAS COM TELA DE ARAME DE MODO A GARANTIR A ADERÊNCIA
DA ARGAMASSA SOBRE A SUPERFICIE

4 - USAR NAS DECLIVIDADES DE ESGOTO 1.5%
5 - CONFERIR COTAS NO LOCAL

10 m

Vaso Sanitário

Joelho de 45º de 50mm - Esgoto

NOTAS:

3 Unid.

Lavatório
Reservatórios de 500L

Ø100

Ø100

Ø100

.50

VAI PARA FOSSA

4 Unid.

12 - A LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA, ESGOTO E REGISTROS, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA,
DEVEM SER DETERMINADAS NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS
13 - NAS INSTALAÇÕES DE CONECÇÃO, REGISTROS OU VÁLVULAS QUE POSSUAM ROSCA, USAR FITA DE VEDAÇÃO
TIPO TEFLON
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TB

CORTE LONGITUDINAL
RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIO

500 L

RESERVATÓRIO TIPO

500 L

o

taçã

en

Alim

Alim

do

do

en
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ntila
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terli
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Sist 50 m
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ção

tila

Ven

blic

o

açã

ntil

Ve

-02
SANITÁRIO

Ø25

AF
-01

AF

SANITÁRIO

RESERVATÓRIO ÁGUA TRATADA
CORTE TRANSVERSAL

DETALHE DO RESERVATÓRIO
ISOMÉTRICO DO BARRELITE
SEM ESCALA

LEGENDA:
ÁGUA FRIA;
1-TUBO PVC

PISO
ACABADO

A

2-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL

TAMPA HERMETICAMENTE
FECHADA
30

10

10

TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM
Ø VARIÁVEL

50

TERRENO NATURAL
DN 100
SAÍDA

LUVA SOLDÁVEL COM
BUCHA DE LATÃO
ø25x3/4"

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/

BOLSA E ROSCA 25x3/4"

BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO

30

4-TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA DÁGUA
5-TÊ 90° PVC SOLDÁVEL
6-REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO Ø 3/4"

REGISTRO DE GAVETA

10

3-FLANGES COM ADAPTADOR PVC

TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM
Ø 25

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO

10

50

A

CORTE

Detalhe Registro de Pressão

Detalhe Registro de Gaveta

Sem Escala

Sem Escala

PLANTA BAIXA
DETALHE DA CX.
INSPESÃO

BACIA SANITÁRIA
TUBO Ø25mm
PARAFUSO DE LATÃO
JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL E

BUCHA PLÁSTICA

C/ BUCHA DE LATÃO Ø25mm x 1/2"

BACIA
SANITÁRIA
CHUVEIRO

PLANTA BAIXA

TORNEIRA

min.
400

LUVA SOLDÁVEL
COM BUCHA
DE LATÃO

2.10

REGISTRO
DE PRESSÃO

DETALHE A

ADAPTADOR SOLDÁVEL
CURTO C/ BOLSA
E ROSCA

VÁLVULA CROMADA

PLANTA

DET. A

300

VISTA LATERAL

Sem Escala

SIFÃO

0.51

BOLSA PLÁSTICA
Ø100mm

Detalhe Bacia Sanitária c/ cx. Elevada

1.10

LAVATÓRIO

200

rede

Ve

PISO

Detalhe de chuveiro
Sem Escala
VISTA FRONTAL

TORNEIRA
LAVATÓRIO

CURVA 90°x100

CX. SIFONADA

TUBO FLEXÍVEL
P/ LIGAÇÃO
VÁLVULA CROMADA

0,15

0.51

SIFÃO

Ø100

Ø100

h=0,20

da

Ø25

m

pú

ÁGUA

0,30m
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LEGENDA
CP
FOSSA

CP

CP

INCLINAÇÃO

MATERIAIS

todos os tubos e conexõe serão de PVC rígido
das marcas Tigre ou Fortilite

Ø100

Ø100

FOSSA

Ø100

Ø100

caixa de passagem em alvenaria de tijolo com
dimensões externas de 50cmx50cm xVAR
revestida com argamassa de cimento e areia
com tampa de concreto armado
fossa séptica em alvenaria de tijolo revestida
com argamassa de cimento e areia de seção
retangular com dimensões internas de 130cm
X 230cm e altura de 300 cm em concreto
armado
a inclinação mínima das tubulações de esgoto
será de 1% (um por cento)

VER DETALHE DA FOSSA

NOTAS:
1 - USAR TUBOS E CONECÇÕES CONFORME NORMAS ABNT
2 - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS (DN DE FABRICAÇÃO)
3 - AS COTAS DOS ISOMÉTRICOS SE REFEREM AOS EIXOS DAS TUBULAÇÕES EM RELAÇÃO AO PISO
ACABADO
4 - USAR NAS DECLIVIDADES DE ESGOTO 1.5%
5 - CONFERIR COTAS NO LOCAL

FOSSA SÉPTICA

6 - NENHUMA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDA SEM OS TESTE PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS
7 - NUNCA AQUECER TUBULAÇÕES DE PVC, SOB NENHUM ARGUMENTO

Tampão hermético
Nível do piso

8 - AS TUBULAÇÕES EM PRUMADA DEVEM SER REVESTIDAS COM TELA DE ARAME
DE MODO A GARANTIR A ADERÊNCIA DA ARGAMASSA SOBRE A SUPERFICIE

Alça móvel

9 - A SUPORTAÇÃO DA REDE NOS TETOS DOS PAVIMENTOS, DEVERAM SER EXECUTADAS COM ABRAÇADEIRAS
DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, OBEDECENDO AS DISTÃNCIAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE

FOSSA SÉPTICA

10 - NA INSERÇÃO DAS TUBULAÇÕES NOS RESERVATÓRIOS, USAR FLANGES ESPECÍFICOS
11 - MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA, OU DERIVAÇÕES DESSAS SOBRE LAJES, DEVEM SER
DEVIDAMENTE ANCORADAS
12 - A LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA, ESGOTO E REGISTROS, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS EM
EM CERÂMICA, DEVEM SER DETERMINADAS NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS
13 - NAS INSTALAÇÕES DE CONECÇÃO, REGISTROS OU VÁLVULAS QUE POSSUAM ROSCA, USAR FITA DE VEDAÇÃO
TIPO TEFLON

Ø100
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VISTA REDE DE VOLEIBOL
ESCALA 1:25

DETALHE D1
BUCHA C/ TAMPO

DETALHE D1
BUCHA C/ ELEMENTO

ESCALA 1:2

ESCALA 1:2

DETALHE D1
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:2

3.00

1.50

2.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
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 007/2021
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 091/2021
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 21/12/2021
HORA: 09:30h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia.
VIII - OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de
Construção de 02 (duas) quadras poliesportivas com arquibancada na Região de Lagoa de Estevão e
Serrinha de João Marinho, 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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 - 3437-2939.
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 Belo Campo-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 Belo
Campo-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 Belo Campo-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:
IFicha 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 Belo
Campo-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 técnicoprofissional 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 técnicoprofissional, 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.
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:
 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
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 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:
IEG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

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,
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,
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i)
j)

k)

l)

m)

n)

sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
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.
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.
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.
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.
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 10 (dez) 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:
ICronograma 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.
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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
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
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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:
III -

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
valor orçado pela administração.
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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 Belo Campo-Ba;
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Belo Campo-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 Belo Campo-Ba e no
Diário Oficial do Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), 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 Belo
Campo-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-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 Belo Campo-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
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
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 10 (dez) 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.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
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Órgão: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 1.032 - Const. e Manut. de Praças Esportiva, Quadras Poliesportivas, Campos, Ginásio
e Estádio
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade;
Anexo XI - Memorial Descritivo.

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 Belo
Campo-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.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
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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 Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
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 Belo Campo-Ba,
localizado na Secretaria de Finanças, 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 Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 23 de Outubro de 2021.

____________________________________________
Jesiel Santos Viana
Portaria Municipal nº 043, de 09 de Setembro de 2021
Presidente da COPEL

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 007/2021 - Pag. 14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
88 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BELO
CAMPO-BA
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
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 007/2021, 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 de 02 (duas) quadras poliesportivas
com arquibancada na Região de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho, zona rural do Município,
conforme Edital Tomada de Preços nº 007/2021.
§ 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
007/2021, 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 007/2021.
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.
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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.
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 10 (dez) 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 007/2021, 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
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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;
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
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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
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.

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 007/2021 - Pag. 18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
92 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
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.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
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CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeito

....................................................................
Representante da Empresa Contratada

Testemunhas:

_________________________________
CPF:

_________________________________
CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

Objeto: Prestação de serviços de Construção de 02 (duas) quadras poliesportivas com arquibancada na
Região de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho, 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 10 (dez) 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 007/2021, 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 007/2021
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de duas Quadras nas regiões de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho - Belo Campo/BA
Data de preço: Sinapi 08/2021 ; ORSE - 08/2021 - Sergipe ; SEINFRA - 027 - CEARÁ
REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO
ITEM
1.
1.1
1.2
1.3

CÓDIGO

FONTE

SENGE BAHIA
SINDUSCON BA
SINTESB

2.
2.1

11397

ORSE

2.2
2.3

9936
5088

ORSE
ORSE

BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO SEM
BDI (R$)

PREÇO COM
BDI (R$)

UN.

QUANT.

VALOR (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Engenheiro Chefe c/ encargos complementares
Encarregado geral c/ encargos complementares
Técnico de Segurança do Trabalho c/ encargos complementares

mês
mês
mês

2,50
5,00
2,50

R$ 5.724,00
R$ 2.940,26
R$ 2.279,67
Subtotal

R$ 7.062,27
R$ 3.627,69
R$ 2.812,66

R$ 17.655,68
R$ 18.138,45
R$ 7.031,65
R$ 42.825,78

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e
escoramento, instalada
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

un

2,00

R$ 812,42

R$ 1.002,36

R$ 2.004,72

m2
m2

1.850,90
24,00

R$ 0,25
R$ 226,48
Subtotal

R$ 0,31
R$ 279,43

R$ 573,78
R$ 6.706,32
R$ 9.284,82

m2
m3
m2
kg
kg
m3
m2
m2
par
cj

1.747,50
60,24
1.204,60
2.915,14
23,12
96,36
1.204,60
1.204,60
2,00
2,00

R$ 1,32
R$ 125,06
R$ 2,35
R$ 23,32
R$ 10,87
R$ 430,61
R$ 31,29
R$ 18,72
R$ 4.987,86
R$ 2.128,73
Subtotal

R$ 1,63
R$ 154,30
R$ 2,90
R$ 28,77
R$ 13,41
R$ 531,29
R$ 38,61
R$ 23,10
R$ 6.154,02
R$ 2.626,43

R$ 2.848,43
R$ 9.295,03
R$ 3.493,34
R$ 83.868,58
R$ 310,04
R$ 51.195,10
R$ 46.509,61
R$ 27.826,26
R$ 12.308,04
R$ 5.252,86
R$ 242.907,29

QUADRA POLIESPORTIVA
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4.

2548
94342
97113
97090
92804
11482
97097
102492
10069
I1140

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
ORSE
Locação e gabarito de obra
SINAPI Aterro Manual com cascalho e compactação mecanizada
SINAPI Impermeabilização com aplicação de lona plastica
SINAPI Armação com tela soldada CA-60 # 10 x 10 cm fio Ø 4,20mm
SINAPI Armadura CA-50 Ø12.5mm (barra de transferência)
ORSE
Concreto 25Mpa p/ piso e=8cm -Preparo e lançamento
SINAPI Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistencia
SINAPI Pintura de quadra com demarcações de esportes c/ tinta acrílica p/ pisos
ORSE
Conjunto de trave e rede para futebol de salão
SEINFRA Conjunto de poste e rede para voleibol com antenas oficiais

ALAMBRADO
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

93358
102487
7469
92777
92778
92775

SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI

4.7

94971

SINAPI

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

87477
87893
87792
102362
88489
100760

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

93358
102487
96995
7469
92777
92778
92775

SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI

5.8

94971

SINAPI

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

93205
101159
87477
87893
87792
94964
97088
88489

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

6.
6.1

11123

ORSE

6.2

2794

ORSE

6.3
6.4

93656
91929

SINAPI
SINAPI

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecânico
Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
Chapisco 1:3
Massa única 1:4
Alambrado metálico h= 3,00m, incl. 2 portões
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
Pintura em esmalte sintético duas demãos p/ alambrado, incl. proteção c/uma demão de zarcão

ARQUIBANCADA
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Reaterro manual apiloado com soquete
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecânico
Cinta de Amarração de alvenaria com utilização de bloco canaleta
Alvenaria de Bloco cerâmico maciço 5x10x20
Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
Chapisco 1:3
Massa única 1:4
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
Armação em tela de aço soldada nervurada aço CA-60 4,2mm, 15x15cm
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para arquibancada

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de energia monofásica com rede aérea, incl. Poste
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive
tampa
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais

m3
m3
m2
kg
kg
kg

24,62
24,62
19,20
162,10
213,24
63,12

R$ 69,54
R$ 504,69
R$ 57,73
R$ 18,09
R$ 16,09
R$ 20,59

R$ 85,80
R$ 622,69
R$ 71,23
R$ 22,32
R$ 19,85
R$ 25,40

R$ 2.112,40
R$ 15.330,63
R$ 1.367,62
R$ 3.618,07
R$ 4.232,81
R$ 1.603,25

m3

5,36

R$ 448,26

R$ 553,06

R$ 2.964,40

m2
m2
m2
m2
m2
m2

84,14
168,28
168,28
615,60
168,28
615,60

R$ 49,08
R$ 6,73
R$ 38,58
R$ 203,03
R$ 12,39
R$ 43,62
Subtotal

R$ 60,55
R$ 8,30
R$ 47,60
R$ 250,50
R$ 15,29
R$ 53,82

R$ 5.094,68
R$ 1.396,72
R$ 8.010,13
R$ 154.207,80
R$ 2.573,00
R$ 33.131,59
R$ 235.643,10

m3
m3
m3
m2
kg
kg
kg

20,78
20,78
107,52
22,72
88,48
160,92
45,10

R$ 69,54
R$ 504,69
R$ 42,16
R$ 57,73
R$ 18,09
R$ 16,09
R$ 20,59

R$ 85,80
R$ 622,69
R$ 52,02
R$ 71,23
R$ 22,32
R$ 19,85
R$ 25,40

R$ 1.782,92
R$ 12.939,50
R$ 5.593,19
R$ 1.618,35
R$ 1.974,87
R$ 3.194,26
R$ 1.145,54

m3

3,22

R$ 448,26

R$ 553,06

R$ 1.780,85

m
m2
m2
m2
m2
m3
m2
m2

112,00
247,68
79,84
297,92
297,92
9,41
134,40
432,32

R$ 33,45
R$ 127,90
R$ 49,08
R$ 6,73
R$ 38,58
R$ 436,07
R$ 25,88
R$ 12,39
Subtotal

R$ 41,27
R$ 157,80
R$ 60,55
R$ 8,30
R$ 47,60
R$ 538,02
R$ 31,93
R$ 15,29

R$ 4.622,24
R$ 39.083,90
R$ 4.834,31
R$ 2.472,74
R$ 14.180,99
R$ 5.061,69
R$ 4.291,39
R$ 6.610,17
R$ 111.186,91

un

2,00

R$ 1.841,72

R$ 2.272,31

R$ 4.544,62

un

14,00

R$ 221,76

R$ 273,61

R$ 3.830,54

un
m

4,00
720,00

R$ 12,84
R$ 7,50

R$ 15,84
R$ 9,25

R$ 63,36
R$ 6.660,00
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6.5
6.6
6.7

91867
331
12808

SINAPI
ORSE
ORSE

Eletroduto em PVC rígido roscável c/ conexões ø= 3/4"
Poste de concreto duplo T (DT) 9/200 - fornecimento e assentamento
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

m
un
un

228,12
8,00
32,00

R$ 8,61
R$ 828,70
R$ 701,12
Subtotal

R$ 10,62
R$ 1.022,45
R$ 865,04

R$ 2.422,63
R$ 8.179,60
R$ 27.681,28
R$ 53.382,03

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

102474
9418
94275
2450

SINAPI
ORSE
SINAPI
ORSE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Passeio em concreto 15 Mpa, e=6cm no entorno da quadra
Piso tátil 25x25 cm p/ rampas de acessibilidade
Meio fio pre-moldado de concreto - (0,13x0,30x1,00)m
Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)

m3
m2
m
m2

22,18
6,38
180,00
1.747,50

R$ 415,69
R$ 82,94
R$ 39,87
R$ 1,97
Subtotal
Subtotal Quadra Poliesportiva

R$ 512,88
R$ 102,33
R$ 49,19
R$ 2,43

R$ 11.375,68
R$ 652,87
R$ 8.854,20
R$ 4.246,43
R$ 25.129,18
R$ 720.359,11

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

2548
93358
102487
98557
7469
92777
92778
92775

ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI

m2
m3
m3
m2
m2
kg
kg
kg

103,40
18,54
12,42
113,74
35,92
59,56
476,32
77,22

R$ 1,32
R$ 69,54
R$ 504,69
R$ 37,87
R$ 57,73
R$ 18,09
R$ 16,09
R$ 20,59

R$ 1,63
R$ 85,80
R$ 622,69
R$ 46,72
R$ 71,23
R$ 22,32
R$ 19,85
R$ 25,40

R$ 168,54
R$ 1.590,73
R$ 7.733,81
R$ 5.313,93
R$ 2.558,58
R$ 1.329,38
R$ 9.454,95
R$ 1.961,39

m3
m2

7,94

R$ 448,26

R$ 553,06

R$ 4.391,30

306,24

R$ 49,08

R$ 60,55

R$ 18.542,83

m2

17,32

R$ 195,71

R$ 241,47

VESTIÁRIO

8.9

94971

SINAPI

8.10

87477

SINAPI

8.11

4254

ORSE

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
Locação e gabarito de obra
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Impermeabilização de fundações com emulção asfaltica, 02 demãos
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecânico
Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x29
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco
cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

Subtotal
9
9.1
9.2

87893
87792

SINAPI
SINAPI

9.3

99195

SINAPI

REVESTIMENTO DE PAREDE
Chapisco 1:3
Massa única 1:4
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões
20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das
paredes

m2
m2

671,16
671,16

R$ 6,73
R$ 38,58

R$ 8,30
R$ 47,60

m2

85,12

R$ 51,60

R$ 63,66

Subtotal
10
10.1
10.2
10.3

95240
87680
87248

SINAPI
SINAPI
SINAPI

PAVIMENTAÇÃO
Lastro de Concreto Magro aplicado em piso com 3cm de espessura
Contrapiso em argamassa traço 1:4, 4cm de espessura
Piso cerâmico branco com placa esmaltada 35x35 área interna

m2
m2
m2

90,72
90,72
96,28
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R$ 16,84
R$ 39,95
R$ 43,17

R$ 4.182,26
R$ 57.227,70
R$ 5.570,63
R$ 31.947,22
R$ 5.418,74
R$ 42.936,59

R$ 20,78
R$ 49,29
R$ 53,26

R$ 1.885,16
R$ 4.471,59
R$ 5.127,87
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Subtotal
11
11.1
11.2

92541
94201

12
12.1
12.2
12.3

R$ 11.484,62

SINAPI
SINAPI

COBERTURA
Estrutura completa em madeira para telha cerâmica
Telhamento com telha cerâmica

m2
m2

108,08
108,08

R$ 96,53
R$ 44,36
Subtotal

R$ 119,10
R$ 54,73

R$ 12.872,33
R$ 5.915,22
R$ 18.787,55

90823
90822
94573

SINAPI
SINAPI
SINAPI

ESQUADRIAS
Porta lisa de madeira 0,90 x 2,10. Completa
Porta lisa de madeira 0,80 x 2,10. Completa
Janela basculante de alumínio completa

un
un
m2

4,00
4,00
7,20

R$ 437,48
R$ 342,02
R$ 279,26
Subtotal

R$ 539,76
R$ 369,97
R$ 344,55

R$ 2.159,04
R$ 1.479,88
R$ 2.480,76
R$ 6.119,68

13
13.1
13.2
13.3

2288
2288
2313

SINAPI
SINAPI
ORSE

PINTURA
Pintura acrílica, duas demãos, área interna, parede e teto
Pintura acrílica, duas demãos, área externa
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira

m2
m2
m2

236,66
215,08
28,56

R$ 13,69
R$ 13,69
R$ 7,30
Subtotal

R$ 16,89
R$ 16,89
R$ 9,01

R$ 3.997,19
R$ 3.632,70
R$ 257,33
R$ 7.887,22

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13

353
470
91926
91924
91996
91953
92027
93656
101876
10311
9379
91932
97592

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

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Caixa de luz em PVC de embutir em laje
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm²
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 PVC
Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa, completo
Interruptor simples de embutir 10a/250v, completo
Interruptor simples com 1 tomada universal, completo
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Quadro de distribuição 6 disjuntores
Caixa de medição direta padrão Coelba
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Cabo de cobre nu #10mm², para aterramento
Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada led 13W - fornecimento e instal.

m
un
m
m
un
un
un
un
un
un
un
m
un

90,00
4,00
240,00
120,00
14,00
2,00
8,00
10,00
2,00
2,00
2,00
12,00
10,00

R$ 10,25
R$ 15,88
R$ 4,04
R$ 2,77
R$ 27,33
R$ 22,75
R$ 53,67
R$ 12,84
R$ 57,35
R$ 2.304,54
R$ 39,05
R$ 14,90
R$ 37,21
Subtotal

R$ 12,65
R$ 19,59
R$ 4,98
R$ 3,42
R$ 33,72
R$ 28,07
R$ 66,22
R$ 15,84
R$ 70,76
R$ 2.843,34
R$ 48,18
R$ 18,38
R$ 45,91

R$ 1.138,50
R$ 78,36
R$ 1.195,20
R$ 410,40
R$ 472,08
R$ 56,14
R$ 529,76
R$ 158,40
R$ 141,52
R$ 5.686,68
R$ 96,36
R$ 220,56
R$ 459,10
R$ 10.643,06

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

91795
91793
89353
89985
94492
4883

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Ramal de esgoto de 100mm, inclusive conexões
Ramal de esgoto de 50mm, inclusive conexões
Registro gaveta 3/4"
Registro pressão 3/4"
Registro de esfera 50mm
Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m

m
m
un
un
un
un

24,00
24,00
6,00
4,00
2,00
4,00

R$ 67,84
R$ 85,32
R$ 36,51
R$ 82,36
R$ 41,71
R$ 531,92

R$ 83,70
R$ 105,27
R$ 45,05
R$ 101,62
R$ 51,46
R$ 656,28

R$ 2.008,80
R$ 2.526,48
R$ 270,30
R$ 406,48
R$ 102,92
R$ 2.625,12
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15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28

1714
86888
86902
102605
802
11829
3518
3526
11745
I2008
89744
89355
89358
94783
94706
89449
7142
813
89402
89408
89440
90373

ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

16
16.1

2450

ORSE

Fossa séptica, capacidade 100 pessoas
Vaso sanitário com caixa acoplada, louça branca, com acessórios
Lavatórios de louça branca, com coluna, com acessórios
Reservatório de polietileno 500 litros
Bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox
Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1/2"
Joelho PVC soldável, 45 graus, DN 50mm, esgoto
Joelho PVC soldável, 90 graus, DN 50mm, esgoto
Ralo sifonado 100x100x53 com saida de 50mm, com grelha branca
Tê PVC redução 100x50mm, para esgoto
Joelho PVC soldável, 90 graus, DN 100mm, esgoto
Tubo PVC soldável, DN 20mm
Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 20mm
Flange com adaptador PVC soldável DN 20mm
Flange com adaptador PVC soldável DN 50mm
Tubo PVC soldável, DN 50mm
Tê soldável, PVC, 90 graus, 50mm
Bucha de redução PVC, soldável, 50x25mm
Tubo PVC soldável, DN 25mm
Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 25mm
Tê soldável, PVC, DN 25mm
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mm x 1/2"

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
m
un
un
un
m
un
un
m
un
un
un

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)

m2

2,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
6,00
16,00
4,00
8,00
6,00
20,00
8,00
2,00
6,00
24,00
6,00
6,00
48,00
40,00
8,00
14,00

R$ 1.971,46
R$ 340,96
R$ 239,94
R$ 244,59
R$ 685,14
R$ 25,53
R$ 3,18
R$ 2,55
R$ 9,28
R$ 11,30
R$ 24,43
R$ 17,89
R$ 7,23
R$ 19,08
R$ 43,53
R$ 18,41
R$ 11,73
R$ 4,84
R$ 9,64
R$ 5,93
R$ 8,44
R$ 14,88
Subtotal

R$ 2.432,39
R$ 420,68
R$ 296,04
R$ 301,78
R$ 845,33
R$ 31,50
R$ 3,92
R$ 3,15
R$ 11,45
R$ 13,94
R$ 30,14
R$ 22,07
R$ 8,92
R$ 23,54
R$ 53,71
R$ 22,71
R$ 14,47
R$ 5,97
R$ 11,89
R$ 7,32
R$ 10,41
R$ 18,36

R$ 4.864,78
R$ 1.682,72
R$ 1.184,16
R$ 1.207,12
R$ 1.690,66
R$ 63,00
R$ 23,52
R$ 50,40
R$ 45,80
R$ 111,52
R$ 180,84
R$ 441,40
R$ 71,36
R$ 47,08
R$ 322,26
R$ 545,04
R$ 86,82
R$ 35,82
R$ 570,72
R$ 292,80
R$ 83,28
R$ 257,04
R$ 21.798,24

103,40
R$ 1,97
Subtotal
Subtotal Vestiário
Custo TOTAL
com BDI
incluso

R$ 2,43

R$ 251,26
R$ 251,26
R$ 177.135,92
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
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 007/2021
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de duas Quadras nas regiões de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho - Belo Campo/BA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2

SERVIÇOS PRELIMINARES

3

FUNDAÇÃO
SUPERESTRUTURA

E

VALOR (R$)
R$ 42.825,78

% ITEM
4,77%

3
10,00%
R$ 4.282,58

4
10,00%
R$ 4.282,58
50%
R$ 4.642,41

5
10,00%
R$ 4.282,58

6
10,00%
R$ 4.282,58

7
10,00%
R$ 4.282,58

8
10,00%
R$ 4.282,58

9
10,00%
R$ 4.282,58

10
10,00%
R$ 4.282,58

R$ 9.284,82

1,03%
27,07%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

24.290,73
10%
R$ 23.564,31

R$ 24.290,73
20%
R$ 47.128,62
15%
16.678,04

R$ 24.290,73
15%
R$ 35.346,47
15%
16.678,04

R$ 24.290,73
15%
R$ 35.346,47
15%
R$ 16.678,04

R$ 24.290,73
10%
R$ 23.564,31
15%
R$ 16.678,04
25%
R$ 13.345,51

R$ 24.290,73
10%
R$ 23.564,31

R$ 24.290,73

R$ 24.290,73

R$ 24.290,73
10%
R$ 23.564,31

20%
22.237,38

10%
R$ 11.118,69

25%
R$ 13.345,51

R$ 24.290,73
10%
R$ 23.564,31
10%
R$ 11.118,69
25%
R$ 13.345,51

25%

25%

25%

25%

R$ 6.282,30

R$ 6.282,30

R$ 6.282,30

R$ 6.282,30

ALAMBRADO

R$ 235.643,10

26,26%

5

ARQUIBANCADA

R$ 111.186,91

12,39%

6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 53.382,03

5,95%

7

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

R$ 25.129,18

2,80%

8

FUNDAÇÃO
SUPERESTRUTURA

R$ 57.227,70

6,38%

9

REVESTIMENTO DE PAREDE

R$ 42.936,59

4,78%

10

PAVIMENTAÇÃO

R$ 11.484,62

1,28%

11

COBERTURA

R$ 18.787,55

2,09%

12

ESQUADRIAS

R$ 6.119,68

0,68%

13

PINTURA

R$ 7.887,22

0,88%

14

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 10.643,06

1,19%

15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

R$ 21.798,24

2,43%

16

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
Valores totais

2
10,00%
4.282,58

R$ 242.907,29

4

E

1
10,00%
R$ 4.282,58
50%
R$ 4.642,41

R$ 251,26

0,03%

R$ 897.495,03

100,00%

25%
R$ 13.345,51

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

R$ 5.722,77

R$ 5.722,77

R$ 5.722,77

R$ 5.722,77
25%
10.734,15
20%
2.296,92

R$ 5.722,77
25%
10.734,15
20%
2.296,92
25%
R$ 4.696,89

5.722,77

R$ 5.722,77

R$ 5.722,77

10%
R$ 1.148,46
25%
R$ 4.696,89

R$ 5.722,77
25%
10.734,15
20%
2.296,92
25%
R$ 4.696,89

25%
R$ 1.971,81
10%
R$ 1.064,31
10%
R$ 2.179,82

20%
R$ 2.128,61
10%
R$ 2.179,82

20%
R$ 2.128,61
10%
R$ 2.179,82

20%
R$ 2.128,61
10%
R$ 2.179,82

25%
R$ 1.971,81
10%
R$ 1.064,31
10%
R$ 2.179,82

5.722,77
25%
R$ 10.734,15
10%
R$ 1.148,46
25%
R$ 4.696,89
100%
R$ 6.119,68
25%
R$ 1.971,81
10%
R$ 1.064,31
10%
R$ 2.179,82

R$ 117.110,12

R$ 87.641,98

R$ 60.841,90

R$ 52.020,13

R$ 111.550,77

251,26
R$ 105.654,56

20%
R$ 4.359,65

10%
R$ 2.179,82

25%
R$ 1.971,81
10%
R$ 1.064,31
10%
R$ 2.179,82

102.462,38

R$ 88.500,40

R$ 109.210,00

20%
2.296,92

100%
R$ 62.502,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
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 007/2021.
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 007/2021
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 007/2021
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
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:

TAXA
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
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 007/2021
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

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 007/2021 - Pag. 33

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
107 - Ano - Nº 1025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e especificar, de forma
clara e objetiva, fornecendo elementos e subsídios que viabilizem a construção de Quadras
Poliesportivas Descobertas, com arquibancada e vestiário, nos Povoados de Lagoa de Estevão e
Serrinha de João Marinho, Belo Campo – BA, município de Belo Campo/BA.

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
A realização deste projeto justifica-se na necessidade dessas comunidades de
possuírem um local digno para realização de atividades esportivas, culturais e de lazer. O que
é Direito Constitucional, de acordo com o Art. 6o da CF: “São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
O município de Belo Campo esta situado na região sudoeste do estado da Bahia,
distante a
582,0 km de Salvador. Sua população e de aproximadamente 17.655 habitantes, em
uma área territorial e 629,068 km2.
A pratica esportiva precisa ser inserida na sociedade como uma política pública e deve
ser considerada como direito de todos. O Executivo Municipal julga fundamental desenvolver
ações de infraestrutura adequadas para que todos tenham acesso ao esporte e lazer no
município. Tais ações têm como objetivo proporcionar melhorias na qualidade de vida da
população em geral, como, por exemplo, benefícios a saúde, prevenindo doenças cardíacas;
estimular o convívio social, fazendo com que os praticantes se desenvolvam como cidadãos,
integrando–os a sociedade. Alem de ser um instrumento muito positivo no combate ao uso de
drogas, ajudando a diminuir o índice de crimes, principalmente os delitos cometidos por
jovens infratores para sustentar o vicio.
O objeto proposto vem de encontro aos interesses da comunidade de implantar
infraestrutura esportiva para utilização em atividades educativas e de lazer. Tendo em vista
tal propósito, o município de Belo Campo - BA projeta realizar a 1a Etapa de implantação
e/ou modernização de infraestrutura esportiva.
A comunidade do município de Belo Campo será beneficiada com a realização deste
empreendimento, pois a cidade contara com um espaço onde as famílias possam se reunir,
estimulando o convívio social, será uma alternativa eficaz, ocupando de maneira saudável o
tempo de nossos jovens para que não sejam atraídas para o uso de substancias ilícitas, alem
de que o incentivo a pratica esportiva pode abrir portas para que o município revele novos
atletas para o Brasil.
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3. DADOS DA OBRA
x
x
x
x

Obra: Construção de Quadras Poliesportivas Descobertas com arquibancada e
vestiário
Localização: Povoados de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho, Belo
Campo – BA, Belo Campo – Bahia.
Proprietário: Prefeitura Municipal de Belo Campo/BA.
Área total de cada quadra: 925,45 m2

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
· Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos
respectivos projetos;
· Todo e qualquer serviço devera ser executado em consonância com a metodologia,
especificações, legislações vigentes e Normas Técnicas vigentes da ABNT;
· A não descrição de um material ou serviço devera ser entendida como de primeira
qualidade e primeiro uso, e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificações e
método da ABNT;
· Os materiais, de um modo geral (madeiras, metais, vidros, pisos, tintas, elétricos,
etc.) deverão ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade (INMETRO, IPT,
CIENTEC ou equivalente);
· Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer
de acordo com as recomendações de seus fabricantes;
· A mão de obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o serviço
requerido.
Toda técnica construtiva utilizada devera seguir a todos os preceitos normativos;
· Devera ser confeccionada e instalada uma placa de identificação da obra, fixada em
estrutura de madeira. A placa devera ser confeccionada de acordo com as especificações
contidas no Manual de Placas de Obra da Caixa Econômica Federal. A placa de obra devera
ser colocada, em local visível, previamente ao inicio das atividades.

5. SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 Placa da Obra
A placa de obra deve ter as dimensões padronizadas de 1,50 x 2,00m, e deverá ser
instalada em local visível das proximidades da obra, mediante autorização previa da
Fiscalização.
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5.2 Limpeza do Terreno
Todo o terreno deverá ser previamente limpo, livre de resíduos, entulhos e vegetação,
permitindo início de obra.
5.3 Barracão da Obra
O barracão (canteiro) devera estar situado em local estratégico para as frentes de
serviço e acomodar, minimamente, um pátio para guarda de equipamentos da obra, bem
como as baias para agregados e insumos em geral.

6. QUADRA POLIESPORTIVA
Previamente a execução dos serviços, a Executante deverá confirmar em campo; os
eixos, as larguras, as extensões, as elevações e cotas previstas em Projeto, reportando a
Fiscalização as eventuais divergências, imediatamente a sua constatação.
O terreno será devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar água
livre na superfície da base. Deverão estar concluídas todas as eventuais tubulações que
ficarão embutidas ou sob o piso.
Na etapa seguinte, deverá ser aplicada aterro com camada regular de cascalho,
seguido de compactação.
Sobre a camada regularizada será aplicada manta plástica, de espessura mínima de
150 micros, transpassadas conforme indicação do fabricante.
Previamente a concretagem será instalada na superfície, tela soldada plana, O 4.2mm,
malha de 10x10 cm (Bematel, Telcon ou similar). A armadura deve ter suas emendas feitas
pela superposição de malhas da tela soldada, de no mínimo 25 cm, nos sentidos transversais e
longitudinais. Juntamente com as telas soldadas, serão instaladas barra de transferência em
vergalhão CA-50 O 12.5 mm, com 50 cm de comprimento e engraxadas ate a metade,
conforme previsto em Projeto.
Em hipótese nenhuma, será aceita a utilização de tela em rolo. Quando necessário,
montar formas que devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade
superior a 3mm em 5m.
Será lançado concreto usinado, fck = 25 MPa, espessura final de 8,0 cm.
O concreto será devidamente adensado através de vibradores de imersão e réguas
vibratórias. O acabamento será manual, sarrafeado, desempenado e feltrado. Este
procedimento, se faz necessário para que as duas camadas se tornem um corpo único.
Será efetuada a cura da quadra, submetendo-a a aspersão continua de água, nas 3
horas subsequentes a concretagem e, no mínimo, durante os 14 dias seguintes.
O piso cimentado será polido mecanicamente, deixando-o livre de imperfeições.
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Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste
caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

7. ALAMBRADO
É o elemento destinado à proteção e segurança dos campos de futebol ou praças
esportivas. Constituído de tubos e telas adequadamente dimensionados. Possuem uma
estrutura reticulada de tubo galvanizado a fogo, tipo industrial DIN 2440, diâmetro de 2”,
devidamente tratado e pintado, espaçados de 2,70 a 3,00 metros na vertical e de, no máximo,
3,00 metros na horizontal, com fechamento em tela galvanizada de 2” e fio 12 # 2”.
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica
em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde
houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa,
sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e
amarrada no requadro do portão e deverão receber pintura em esmalte sintético duas demãos
para alambrado, incluindo proteção com uma demão de zarcão
Deverão ser instalados junto ao alambrado 2 portas com dimensões indicadas em
projeto.
O alambrado será fixado a uma mureta alvenaria de 50 cm de altura, com as seguintes
características:
a) Estrutura de concreto
As fundações da mureta serão em vigas baldrame, executadas em concreto ciclópico,
com fck≥15 MPa, traço volumétrico de 1:3:6 (cimento: areia media: brita #2), 30% de pedra
de mão, e nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da NBR-6122.
A superestrutura será composta de pilares e cintas serão em concreto com fck≥25
MPa, traço volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia media: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m3, nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da
NBR-6118.
b) Alvenaria
As alvenarias serão executadas em bloco cerâmico 9x19x39, revestidas com massa
única sobre chapisco, com espessura de 15 cm acabadas, e receberão pintura com tinta látex
acrílica conforme definido em projeto.
7.1 Equipamento Esportivo
Entende-se como equipamentos esportivos, todos os acessórios a serem utilizados nas
quadras poliesportivas.
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Os equipamentos deverão atender a normalização e regras das associações esportivas
especificas de cada caso.
As especificações exigidas para os equipamentos esportivos, são as seguintes:
a) Trave de futebol de salão
Será confeccionada em aço galvanizado, diâmetro 76 mm, vão interno 3,00 m x 2,00
m; os tubos serão pintados conforme prescrições do capitulo 16 - “Pintura” após base especial
para evitar corrosão;
As traves serão instaladas em sistema removível, introduzindo os postes verticais em
aberturas no piso.
b) Rede de vôlei
Terá 10,00m de comprimento e 0,90m de altura, com mastros em aço galvanizado,
diâmetro 76mm e altura de 2,43m, sendo que um dos mastros devera conter pedestal para o
juiz. Os tubos deverão ser pintados após base especial para evitar corrosão; os postes serão
introduzidos em aberturas no piso, possibilitando a remoção dos mesmos.
7.2 Pintura
Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada
para receber a pintura de superfície na cor verde, executada em acrílica especifica para pisos,
bem como a demarcatória.
Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas,
sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada,
com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas,
uniformes e perfeitamente alinhadas.
a) Demarcações de quadras poliesportivas
As quadras poliesportivas deverão ser demarcadas para a realização das seguintes
modalidades esportivas: voleibol, handebol e futsal.
Para as linhas inerentes a cada modalidade, serÁ utilizada a seguinte padronização de
cores, a saber:
- Voleibol: pintura na cor branca;
- Futsal: pintura na cor amarela;
- Handebol: pintura na cor azul.

8. ARQUIBANCADA
A arquibancada tem como função proporcionar assento aos frequentadores e usuários
da Quadra, tanto no cotidiano de seu uso, quanto mais durante os eventos em que,
naturalmente, participa um numero maior de pessoas que demandam tal comodidade.
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8.1 Estrutura em Concreto
As fundações da Arquibancada serão em vigas baldrame, executadas em concreto
ciclópico, com fck≥15 MPa, traço volumétrico de 1:3:6 (cimento: areia media: brita #2), 30%
de pedra de mão, e nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da NBR6122.
A superestrutura será composta de pilares e cintas serão em concreto com fck≥25
MPa, traço volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia media: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m3, nas dimensões previstas em projeto e conforme recomendações da
NBR-6118.
As lajes dos assentos e degraus serão executadas em concreto fck≥20 MPa, na
espessura de 7 cm, apoiados sobre alvenaria de blocos cerâmicos, conforme detalhes de
projeto. Caso necessário, devera ser utilizada armadura longitudinal mínima de CA-60 O4.0,
com objetivo de evitar o aparecimento de trincas por cisalhamento.
Caso solicitado, a Executante devera apresentar Laudo de controle tecnológico do
concreto aplicado.
8.2 Alvenaria e Acabamento
As alvenarias, alem de delimitar a geometria da Arquibancada, atuam como
confinamento do aterro compactado em camadas, que preenche a face interna dos degraus e
paredes. As alvenarias serão executadas em Bloco cerâmico maciço 5x10x20 e bloco
cerâmico 9x19x39, conforme projeto, revestidas com massa única sobre chapisco, bem
acabadas, e receberão pintura látex acrílica conforme definido em projeto.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento a
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária
local em 110V ou 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão
máxima admissível considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de
baixa tensão ate a subestação em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverão
ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem
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lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz, reatores eletrônicos de
alta eficiência, alto fator de potencia e baixa taxa de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias e feito por seções. Dessa forma,
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.
A iluminação da quadra será feita com postes, refletores e lâmpadas. Serão executadas
de acordo com o projeto especifico, atendendo às normas da ABNT. Conforme indicado em
projeto, serão utilizados 4 postes em concreto para iluminação da quadra de esporte duplo
“T” 11-200kg com cruzeta de concreto de 1,20m, sendo distribuídos dois postes em cada
lateral da quadra. Nos postes serão acoplados eletrodutos de 1” (uma polegada) de PVC
rígido roscável para passagem dos cabos de alimentação elétrica dos refletores. Esses
eletrodutos serão amarrado com uma fita de alumínio a cada 1,5m de altura. Cada poste terá
dois refletores de alumínio. Os circuitos que alimentarão a quadra de esportes deverão ser
totalmente independentes, dotados de sistema de proteção através de 02 disjuntores bifásicos
de 25A cada, abrigados em caixa com barramento e disjuntor geral bifásico de 40A. A
ligação entre os refletores da quadra e o quadro de distribuição far-se-á através de cabo PP
com 3 vias de 6mm² cada e 0,6/1KV. A alimentação do quadro de distribuição de energia
para os refletores da quadra será executada em 4 X cabo de 10mm² (2F+N+). Onde a tensão
for 127V a ligação será feita por duas fases diferentes e um terra, totalizando uma tensão de
220V que alimentará os refletores. Onde a tensão for 220V será ligado uma fase, um neutro e
o terra, sendo de fundamental importância aterrar todos os circuitos. Serão utilizadas caixas
de passagem com dimensões de (40x40x40)cm, em alvenaria revestida e impermeabilizada,
em todos os pontos de mudança de direção dos eletrodutos, bem como para dividi-las em
trechos, não superiores a 60m. Os dutos serão assentados de modo a resistirem aos esforços
externos, tendo-se em vista as condições próprias do terreno, devendo ser envelopado em
todos os trechos. O envelopamento será feito em concreto com dimensões 20x20xVAR cm.
Serão utilizados refletores para lâmpada vapor metálico de 400w, com lâmpadas de vapor
metálico 400wX220v, terão corpo de alumínio fundido de alto rendimento luminotécnico e
terão reatores vapor metálico 400w.

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1

Passeio e Circulação

Fundamentalmente, a faixa livre para circulação deve dispor de largura mínima de
1,50m, pavimentada com concreto com acabamento liso, antiderrapante e de resistência
mínima de 15 MPa.
A faixa livre e a área destinada exclusivamente a livre circulação de pedestres,
devendo, portanto, ser desprovida de obstáculos, equipamentos, mobiliário, vegetação,
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floreiras ou qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária, devendo atender
as seguintes características geométricas:
- Ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua.
- Ter inclinação transversal constante, não superior a 2% (dois por cento).
- Possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e altura livre
mínima de
2,10m (dois metros e dez centímetros).
- Ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica.
10.2

Piso Tátil

O piso tátil de alerta deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido de
deslocamento em texturas contrastantes com o restante do piso adjacente.
Serão sempre utilizados para indicar início e termino de rampas; rebaixamento de
passeios; obstáculos em balanço sobre a calcada e desníveis.
10.3

Meio Fio

Deverão ser implantados meio fio no entorno de todo passeio, conforme disposição
prevista em projeto.
10.4

Limpeza da obra

Terminados os serviços em cada etapa, a executante devera proceder a retirada de
todos os materiais reaproveitáveis e/ou inservíveis para destinação adequada.
A executante devera ainda, realizar a varrição geral local, de modo a remover todo
excedente de material granular (terra solta), bem como a coleta de eventuais resíduos como
embalagens plásticas, entulhos, entre outros, produzidos pela equipe de obras.
A limpeza será considerada como concluída, mediante aprovação pela Fiscalização.

11. VESTIÁRIO
O vestiário tem como finalidade proporcionar aos frequentadores e usuários da
Quadra, tanto no cotidiano de seu uso, quanto mais durante os eventos em que, naturalmente,
participa um numero maior de pessoas que demandam tal comodidade.
11.1

Serviços Preliminares:

11.1.1 Locação da Obra
Inicialmente deve-se fazer a locação da obra, marcando em campo o que se encontra
em projeto, observando o exato local da execução dos serviços, a Executante devera
confirmar em campo; os eixos, as larguras, as extensões, as elevações e cotas previstas em
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Projeto, reportando a Fiscalização as eventuais divergências, imediatamente a sua
constatação.
11.1.2 Movimentação de terra
Os processos adotados na escavação, cortes e aterro, dependerão da natureza do
terreno, sua topografia, dimensões e volumes a movimentar. Os serviços deverão ser
executados com a cautela indispensável à preservação da vida humana, das propriedades
vizinhas e árvores existentes, como todo o Meio Ambiente. Aterro e reaterro serão
executados em camadas de 20cm e compactadas.
11.1.3 Fundações e Superestruturas:
A fundação deverá ser através de blocos e os serviços deverão ser realizados pela
Empreiteira obedecendo-se rigorosamente o projeto arquitetônico. Compreende os serviços
de fundação dos vestiários/quadra poliesportiva e arquibancadas.
11.1.4 Alvenaria
A alvenaria de pedra argamassada deverá obedecer às dimensões estabelecidas no
projeto e necessárias ao porte da obra. A pedra a ser utilizada terá resistência superior à
500Kg/cm², serão limpas e isentas de fendas e outras imperfeições. O leito da alvenaria será
disposto em posição mais ou menos horizontal e sobre este, uma camada de argamassa para
depois serem assentadas as pedras, selecionando-se as maiores para a base.
Compreende os serviços de alv. de pedra: vestiários/arquibancadas.
ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS: (Arquibancadas/Vestiários)
Serão executadas em tijolos de 6 (seis) furos de boa qualidade e deverão ser
assentados com juntas amarradas e com argamassa de cimento e areia. Deverão obedecer
rigorosamente às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras indicadas
referem-se às paredes, depois de revestidas. É vedada a colocação de blocos com furos no
sentido da espessura das paredes.
ESTRUTURAS: (Arquibancadas/ Vestiários)
As estruturas, constituídas de pilares, vigas, laje pré moldada e placas pré-moldadas
em concreto armado, deverá ser executadas em rigorosa observância ao projeto arquitetônico
e às Normas Técnicas Brasileiras. O concreto deverá ser dosado de modo a assegurar, após a
cura, resistências compatíveis com as estruturas previstas no projeto.
Impermeabilização de fundação com tinta asfáltica com duas demãos.
11.2

Revestimento de Parede

11.2.1 Chapisco
Será aplicado em todas as alvenarias de blocos cerâmicos, interna e externamente,
para as quais esteja especificado revestimento, como também nas superfícies de concreto
armado. Seu traço será de 1:3 (cimento e areia).
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11.2.2 Massa Única
Deverá apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo
tolerada qualquer ondulação ou desigualdade da superfície, devido à necessidade de perfeito
acabamento para a pintura. Será executada no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), peneirada, na
espessura mínima de 1,5cm.
11.2.3 Revestimento Cerâmico para Parede:
Deverá ser executado em todas as paredes dos vestiários e sanitário, na parede inteira,
com revestimento cerâmico branco seguindo recomendações de projeto e orçamento.

12. PAVIMENTAÇÃO
12.1

Lastro de Concreto

Deve ser aplicado por toda área do vestiário, e= 3cm, onde será aplicado o piso
cerâmico. Antes da execução desta camada, o terreno deverá ser nivelado até a altura da cinta
de fundação e devidamente compactado.
12.2

Contra-piso

Sobre o lastro, será executado um contra-piso em argamassa de cimento e areia no
traço (1:4), com espessura de 4cm e com acabamento sarrafeado.
12.3

Piso cerâmico branco com placa esmaltada 35x35 área interna

Deverá ser executado em todo piso interior revestimento cerâmico branco seguindo
recomendações de projeto e orçamento.

13. COBERTURA
A estrutura será de madeira de lei bem seca, isenta de garruncho ou broca, não ardida
e sem nós e fendas que comprometam a sua durabilidade, resistência ou aparência.
As telhas serão cerâmicas do tipo de barro fino e bem cozido, leve, sonoras, bem
desempenadas, permitindo perfeita superposição e encaixe no mínimo 8cm. Deverão ser
assentadas rigorosamente alinhadas e de acordo com a técnica construtiva tradicional. As
cumeeiras serão convenientemente arrematadas com argamassa (cimento, areia e óxido de
ferro) devendo ser executado “beira-bica”, com esta mesma argamassa em toda a extensão da
cobertura.
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14. ESQUADRIAS
As portas internas serão em madeira, para pintura, nas dimensões indicadas no
projeto. As folhas das portas internas serão do tipo compensado de 6mm semi-ocas e lisas,
com 3,5cm de espessura. As janelas serão em ferro com vidro liso de 4mm de espessura, nas
dimensões indicadas no projeto. Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de
empenamento, descolamento, fendas, lascas ou outros defeitos. As guarnições de madeira
serão fixadas com chapuzes por intermédio de parafusos para madeira tipo EC-Latão, de
6”x2.1/4” (nomenclatura da NB-45 da ABNT). Serão empregados oito parafusos, no mínimo
por guarnição ou a utilização de pregos. Todas as ferragens serão inteiramente novas, em
perfeito estado de funcionamento e bom aspecto físico. Serão utilizados vidros transparentes
de boa qualidade, com espessura de 4mm, nas esquadrias de ferro. O assentamento da lâmina
de vidro será feito em leito elástico, com emprego de massa de vidraceiro e régua de madeira.

15. PINTURA
15.1

Tinta Acrílica

As arquibancadas e paredes internas /externas dos vestiários receberão duas demãos
de tinta acrílica. Inicialmente deve-se proceder à limpeza da superfície a ser pintada. A
pintura deverá ser feita sobre massa única ou em locais indicados pelo projeto ou pela
Fiscalização.
15.2

Tinta Esmalte Sobre Madeira

As esquadrias serão devidamente lixadas e regularizadas com massa de ponçar,
levarão uma demão de selador para madeira e somente após deverá ser aplicada à tinta
esmalte, seguindo-se as recomendações do representante da tinta.

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Alimentação monofásica com 4mm² embutidos em eletroduto rígido de ¾, quadro de
distribuição para 6 (seis) circuitos sendo iluminação interna e externa 10A, tomadas simples
10A; restando 3 (três) circuitos de reserva. Aterramento do quadro com haste de cobre de 3m
e 3/8`` e cordoalha de cobre nu de 4mm². Instalações embutidas com eletrodutos flexíveis e
caixas 4”x2”. Condutores de 1,5mm² para iluminação e tomadas simples e 4mm² para
alimentação geral e tomadas. Paflon em PVC.
No Vestiário, conforme dimensões do quadro elétrico a ser instalado e altura de 2,40m
para fixação do quadro de entrada padrão Coelba e do quadro de distribuição
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17. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1

Água

A instalação hidráulica em tubos e conexões de PVC rígido, soldáveis, classe 12
(doze), inclusive as instalações da coluna de distribuição dos ramais e sub-ramais internos.
Rede de entrada de ¾ em PVC marrom soldável alimentando a caixa d’água dotada de
registro geral de distribuição de 1`` (uma), ladrão e bóia de nível. Distribuição em PVC
soldável 1`` com ramais em ¾`` e sub-ramais em ½``. As conexões terminais para instalação
de torneiras, rabichos, etc, devem ser reforçadas, os banheiros dispõem de registro de gaveta
de ¾``. Alimentação das caixas de descarga em rabicho plástico. As torneiras e os registros
devem ser metálicos e de boa qualidade. Duas caixas de água 500 litros.
17.2

Esgoto Sanitário

Como se trata de um local sem esgotamento sanitário o destino e tratamento dos
esgotos será a fossa séptica e sumidouro. Serão executados em tubos e conexões de PVC
rígido, soldáveis, tipo esgoto, prevendo esgotamento em todos os pontos de utilização. Ralos
e caixas sifonadas serão em PVC rígido da Tigre, Brasilit ou similar, com acabamento
simples (branco).
17.3

Louças e metais sanitários

Os lavatórios serão em louça branca, com torneiras e acessórios para lavatório em
PVC branco. As bacias sanitárias serão também em louça branca, com caixa de descarga
acoplada e assento plástico branco reforçado, mictório de louça.

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
A Obra deverá ser entregue pela construtora, inteiramente limpa, interna e
externamente. Todas as alvenarias, pavimentações, etc., deverão ser cuidadosamente limpos e
lavados de modo a retirar todas as manchas e quaisquer sujeiras provenientes dos materiais
ou decorrentes da própria execução da obra.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

1.0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
1.2
1.3
OBSERVAÇÃO: Os valores indicados de cada ítem abaixo correspondem a apenas 01 quadra com arquibancada e vestiário. Para quantidade
dobrada, deverá ser multiplicado por 02 unidades
2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
1 unidade

2.2

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
Em toda área a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/08: 925,45m²

2.3

Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
Largura (m)
(A)
4,00

Comprimento (m)
(B)
3,00

3.0

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

3.1

Locação e gabarito de obra

TOTAL (m²)
(A) x (B)
12,00

Em toda área da quadra e arquibancada a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 03/08: 873,75m²
3.2

Aterro Manual com cascalho e compactação mecanizada
Executado somente na Área da Quadra
(A) Largura
31,70 m
(B) Comprimento
19,00 m
(C) Espessura
0,05 m
Volume = (A)x(B)x(C) =

3.3

30,12

m²

Impermeabilização com aplicação de lona plastica
Executado somente na Área da Quadra
(A) Largura
31,70 m
(B) Comprimento
19,00 m
Área = (A)x(B) =

3.4

602,30

Armação com tela soldada CA-60 # 10 x 10 cm fio Ø 4,20mm
Área
(A)
602,30

3.5

3.6

Peso (kg/m²)
(B)

Transpasse
(C)

Total (kg)
(A)x(B)x(C)

2,2

10%

1457,57

Armadura CA-50 Ø12.5mm (barra de transferência)
Metro Linear (m)

Peso Linear (kg/m)

Total (kg)

(A)
12,00

(B)
0,963

(A) x (B)
11,56

Concreto 25Mpa p/ piso e=8cm -Preparo e lançamento
Área (m²)
(A)
602,30

3.7

m²

Espessura (m)
(B)
0,08

Total (m³)
(A) x (B)
48,18

Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistencia
Executado em tota área da quadra:

602,30

m²
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3.8

Pintura de quadra com demarcações de esportes c/ tinta acrílica p/ pisos
Executado em tota área da quadra:

3.9

602,30

m²

Conjunto de trave e rede para futebol de salão
1 par

3.10 Conjunto de poste e rede para voleibol com antenas oficiais
1 conjunto
4.0

ALAMBRADO

4.1

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m (drenos e coletor subsuperficiais)
(A) Perímetro da Quadra: 2x19,30 + 2x32 =
(B) Seção da vala: 0,40x0,30 =
(C) Volume de escavação =

4.2

102,60 m
0,12 m²
12,31 m³

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.
Preenchimento de toda seção de vala escavada =

4.3

12,31 m³

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Forma
Elemento

Qtdade

Pilares
4.4

b (m)
48,00

h (m)
0,15

0,20

l (m)
0,50

Área x 2 faces
(m²)
9,60

Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Cintas
4.5

ø (mm)
1,00

N

8.0

C (m)
2,00

102,60

massa Nom.
(kg/m)
0,40

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,62

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,15

Peso
(kg)

81,05

Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
4.6

ø (mm)
48,00

N

10.0

C (m)
4,00

0,90

106,62

Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
4.7

ø (mm)
48,00

5.0

N

C (m)
7,00

0,61

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
Concreto
Elemento
Pilares
Cintas
Total

4.8

Qtdade

b (m)
48,00
1,00

h (m)
0,15
0,15

0,20
0,09

l (m)
0,90
102,60

Volume
(m³)
1,30
1,39
2,68

Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
(A) Perímetro da Alvenaria: 2x19,30 + 2x32 = 102,60 m
Perimetro da Quadra
(m)
(A)
102,60

Altura da mureta
(m) - H cinta
(B)
0,41

TOTAL (m²)
(A) x (B)
42,07
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4.9

Chapisco 1:3
84,14 m²

Executado nas duas faces da alvenaria:
4.10

Massa única 1:4
84,14 m²

Executado sobre o chapisco:
4.11

Alambrado metálico h= 3,00m, incl. 2 portões
Perimetro da Quadra
(m)

altura do alambrado
TOTAL (m²)
(m)

(A)

(B)
102,60

4.12

3,00

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
84,14 m²

Executado sobre o reboco:
4.13

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas
307,80 m²

Executado sobre todo o alambrado:
5.0
5.1

(A) x (B)
307,80

ARQUIBANCADA
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
(A) Perímetro das valas para Arquibancada: (28 x 2) + (12 x 2,55) = 86,60 m
(B) Seção da vala: 0,40 x 0,30 = 0,12 m²
Perimetro
(m)
(A)
86,60

5.2

seção da vala
TOTAL (m³)
(m²)
(B)
(A) x (B)
0,12
10,39

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Preenchimento de toda seção de vala escavada:

5.3

10,39 m³

Reaterro manual apiloado com soquete
(A) Seção transversal da Arquibancada: 0,40 x (0,80 + 1,60 + 2,40) = 1,92 m²
Perimetro
(m)
(A)
28,00

5.4

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento

Elemento
Pilares
Pilares

5.5

seção da vala
TOTAL (m³)
(m²)
(B)
(A) x (B)
1,92
53,76

Qtdade x 2 lados
24,00
4,00

Forma
b (m)
0,15
0,15

h(m)
0,20
0,20

l (m)
2,30
0,40
Total

ø (mm)

N

C (m)

Área (m²)
11,04
0,32
11,36

Aço CA-50, diâmetro de 8,00mm
Aço
Elemento
Cintas

Qtdade
2,00

8.0

2,00

28,00

massa Nom.
(kg/m)
0,40

Peso
(kg)
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5.6

1.5.5 Aço CA-50, diâmetro de 10,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares

5.7

ø (mm)
12,00
2,00

N

C (m)

10.0
10.0

4,00
4,00

2,60
0,70

massa Nom.
Peso
(kg/m)
(kg)
0,62
77,00
0,62
3,46
Total = 80,46

1.5. Aço CA-60, diâmetro de 5,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares

5.8

Concreto
b (m)
0,15
0,15
0,15

Qtdade
12,00
2,00
2,00

C (m)
19,00
6,00

0,61
0,61

massa Nom.
Peso
(kg/m)
(kg)
0,15
21,42
0,15
1,13
Total = 22,55

c (m)
0,20
0,20
0,09

h (m)
2,30
0,40
28,00
Total =

Volume (m³)
0,83
0,02
0,76
1,61

Cinta de Amarração de alvenaria com utilização de bloco canaleta
Extensão =
x 2 Cintas =

5.10

N

5.0
5.0

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico

Elemento
Pilares
Pilares
Cintas

5.9

ø (mm)
12,00
2,00

28 m
56 m

Alvenaria de Bloco cerâmico maciço 5x10x20
Seção transversal = 0,40m x (0,80m + 1,60m + 2,40m) x 12 = 23,04m²
(0,40mx28,00m) + (0,80mx28,00m) + 2x(1,20mx28,00m) = 100,80m²
Área Total = 123,84m²

5.11

Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39
Mureta acima da alvenaria de bloco cerâmico maciço: 28,00mx1,10m = 30,80m²
Mureta lateral: 2,40mx1,90mx2laterais= 9,12m²
Área Total = 39,92m²

5.12

Chapisco 1:3
Perímetro Externo: (28,00mx2,30m)+(2,4mx2,30mx2)= 75,44m²
Perímetro Interno: (28,00mx1,10m)+(2,4mx1,90mx2)= 39,92m²
Espelho da arquibancada: 3x0,40mx28,00m= 33,60m²
Área Total = 148,96m²

5.13

Massa única 1:4
Executado sobre o chapisco: 148,96m²

5.14

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
(A) Área dos assentos na Arquibancada: 3 x 28,00 x 0,80 = 67,20 m²
Área (m²)
(A)
67,2

5.15

Espessura (m)
(B)
0,07

Volume (m³)
(A) x (B)
4,70

Armação em tela de aço soldada nervurada aço CA-60 4,2mm, 15x15cm
Em toda área dos assentos na Arquibancada: 3 x 28,00 x 0,80 = 67,20 m²
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5.16

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para arquibancada
Executado sobre área do reboco + área do assento =
148,96m² + 67,20m² = 216,16m²

6.0
6.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de energia monofásica com rede aérea, incl. Poste
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.2

1,00 unidade

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.3

7,00 unidades

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
2,00 unidades

Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:
6.4

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.5

360,00 metros

Eletroduto em PVC rígido roscável c/ conexões ø= 3/4"
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.6

114,06 metros

Poste de concreto duplo T (DT) 9/200 - fornecimento e assentamento
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6.7

4,00 unidades

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

7.0
7.1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Passeio em concreto 15 Mpa, e=6cm no entorno da quadra
Perímetro passeio (m)
(A)
86,3
22,3
21,4

7.2

16,00 unidades

Largura (m)
(B)
1,5
2
0,5

Espessura (m)
Total (m³)
(C)
(A)x(B)x(C)
0,06
7,77
0,06
2,68
0,06
0,64
Total =
11,09

Piso tátil 25x25 cm p/ rampas de acessibilidade
Área piso tátil: 0,25mx0,25m = 0,0625m²
17 pisos por rampa: 17unidx0,0625m² = 1,0625m² por rampa
3 rampas: 3x1,0625m² = 3,19m² total

7.3

Meio fio pre-moldado de concreto - (0,13x0,30x1,00)m
Em todo perímetro externo do passeio – perímetro vestiário – perímetro arquibancada =
130,00 – 12,00 – 28,00 = 90,00m

7.4

Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)
Em toda área da quadra e arquibancada a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 03/08: 873,75m²

8.0
8.1

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
Locação e gabarito de obra
Em toda área do vestiário a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 01/08: 51,7m²
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8.2

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
(A) Perímetro interno e externo do Vestiário para vigas baldrame em conc. Ciclópico: 51,70m
(B) Seção da vala: h:0,40 x l:0,30 = 0,12 m²
Perím. do Vestiário (m)
(A)
51,7

Seção da vala (m²)
(B)
0,12

Total (m³)
(C)
6,21

(C) Área da sapata 0,80mx0,80m = 0,64m²
(D) Profundidade = 80,00m
(E) Volume total das Sapatas = 0,51m³
(F) Volume total x 6 sapatas = 3,06m³
Volume total de escavação manual = 6,21m³ + 3,06m³ = 9,27m³
8.3

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Preenchimento de toda seção de vala escavada para viga baldrame:

8.4

6,21 m³

Impermeabilização de fundações com emulção asfaltica, 02 demãos
(A) Seção da viga baldrame: (0,40x2) + 0,30 = 1,10 m
Comprimento (m)
(A)
51,7

8.5

Seção da vala (m²)
(B)
1,1

Total (m³)
(C)
56,87

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Forma
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares Platibanda

8.6

b (m)
14,00
5,00

h (m)
0,15
0,15

0,20
0,20

l (m)
2,60
1,70
Total

Área x 2 faces
(m²)
14,56
3,40
17,96

Aço CA-50 , diametro de 8,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Cintas
8.7

ø (mm)
1,00

N

8.0

C (m)
2,00

37,70

massa Nom.
(kg/m)
0,40

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
Total

Peso
(kg)

massa Nom.
(kg/m)
0,15
0,15
Total

Peso
(kg)

29,78

Aço CA-50 , diametro de 10,00mm
Aço
Elemento

Qtdade

Pilares
Pilares (Sapata)
Pilares (Platibanda)
Viga
Viga
Sapata

8.8

ø (mm)
8,00
6,00
5,00
2,00
3,00
6,00

N

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

C (m)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
16,00

3,10
3,80
1,70
3,85
2,10
1,10

61,21
56,27
20,98
19,00
15,55
65,16
238,16

Aço CA-60 , diametro de 5,00mm
Aço
Elemento
Pilares
Pilares

Qtdade

ø (mm)
14,00
5,00

5.0
5.0

N

C (m)
24,00
15,00

0,61
0,61
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8.9

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico
Concreto
Qtdade

Elemento
Pilares
Pilares (Sapata)
Pilares Platibanda
Cintas
Viga
Viga
Sapata

8.10

8,00
6,00
5,00
1,00
2,00
3,00
6,00

0,15
0,15
0,15
0,09
0,30
0,30
0,30

Perímetro (m)
(A)

Seção (m)
(B)
Vestiário: 51,70 x 2,60
2,6
Platibanda 11,00 x 1,70
1,7
Total

Total (m²)
(A) x (B)

51,7

134,42

0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,80

3,10
3,80
1,70
37,70
3,85
2,10
0,80
Total

Volume
(m³)
0,74
0,68
0,26
0,51
0,35
0,28
1,15
3,97

18,7
153,12

Largura (m)
(B)
2,25

Total (m²)
(A) x (B)
8,66

9.0

REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1

Chapisco 1:3, executado nas duas faces da alvenaria
Perímetro (m)
(A)

Total (m²)
(A) x (B)

51,7

144,76

11

3,85

Seção (m)
(B)
Vestiário: 51,70 x 2,60
2,8
Platibanda 11,00 x 1,70
1,7
Total x 2
Teto 3,85 x 2,25
2,25
Total

18,7
326,92
8,66
335,58

Massa única 1:4
Executada sobre o chapisco:

9.3

l (m)

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento
em madeira e capeamento 4cm
Comprimento (m)
(A)
3,85

9.2

h (m)

Alvenaria de Bloco cerâmico 09x19x39

11

8.11

b (m)

335,58 m²

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii,
aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes
Executado sobre a parede interna dos banheiros: 15,20m x 2,80m = 42,56m²

10.0
10.1

PAVIMENTAÇÃO
Lastro de Concreto Magro aplicado em piso com 3cm de espessura
Vestiário x 2 = 15,07 x 2 = 30,14m
Banheiro x 2 = 3,57 x 2 = 7,14m
Hall de Entrada = 8,08m
Valor total = 45,36m²

10.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4, 4cm de espessura
Aplicado no lastro de concreto magro = 45,36m²

10.3

Piso cerâmico branco com placa esmaltada 35x35 área interna
Executado em toda a área interna + rodapé (h=0,07m): 45,36 m² + 2,78m² = 48,14m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de duas Quadras nas regiões de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho - Belo Campo/BA
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 27/10/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
11.0

COBERTURA

11.1

Estrutura completa em madeira para telha cerâmica
Considerando inclinação de 25% para telha cerâmica + beiral de 50cm:
Comprimento (m)
(A)
10,7

11.2

Largura (m)
(B)
5,05

Total (m²)
(A) x (B)
54,04

Telhamento com telha cerâmica
Em toda área da estrutura = 54,04m²

12.0

ESQUADRIAS

12.1

Porta lisa de madeira 0,90 x 2,10. Completa
02 Unidades

12.2

Porta lisa de madeira 0,80 x 2,10. Completa
02 Unidades

12.3

Janela basculante de alumínio completa
6 janelas de 0,6x1,0m = 3,60m²

13.0

PINTURA

13.1
13.2
13.3

Pintura acrílica, duas demãos, área interna, parede e teto = 118,33 m², conforme projeto
Pintura acrílica, duas demãos, área externa = 107,54 m², conforme projeto
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira = 14,28 m², conforme projeto

14.0
14.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.2

Caixa de luz em PVC de embutir em laje
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.3

4,00 unidades

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.9

1,00 unidade

Interruptor simples com 1 tomada universal, completo
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.8

7,00 unidades

Interruptor simples de embutir 10a/250v, completo
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.7

60,00 metros

Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa, completo
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.6

120,00 metros

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 PVC
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.5

2,00 unidades

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm²
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

14.4

45,00 metros

5,00 unidades

Quadro de distribuição 6 disjuntores
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade

14.10 Caixa de medição direta padrão Coelba
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de duas Quadras nas regiões de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho - Belo Campo/BA
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 27/10/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
14.11 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade

14.12 Cabo de cobre nu #10mm², para aterramento
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

6,00 metros

14.13 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada led 13W - fornecimento e instal.
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:
15.0
15.1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Ramal de esgoto de 100mm, inclusive conexões
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.2

1,00 unidade

Vaso sanitário com caixa acoplada, louça branca, com acessórios
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.9

2,00 unidades

Fossa séptica, capacidade 100 pessoas
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.8

1,00 unidades

Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.7

2,00 metros

Registro de esfera 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.6

3,00 unidades

Registro pressão 3/4"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.5

12,00 metros

Registro gaveta 3/4"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.4

12,00 metros

Ramal de esgoto de 50mm, inclusive conexões
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

15.3

5,00 unidades

2,00 unidades

Lavatórios de louça branca, com coluna, com acessórios
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

2,00 unidades

15.10 Reservatório de polietileno 500 litros
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

2,00 unidades

15.11 Bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

1,00 unidade

15.12 Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1/2"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

1,00 unidade

15.13 Joelho PVC soldável, 45 graus, DN 50mm, esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.14 Joelho PVC soldável, 90 graus, DN 50mm, esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

8,00 unidades

15.15 Ralo sifonado 100x100x53 com saida de 50mm, com grelha branca
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

2,00 unidades

15.16 Tê PVC redução 100x50mm, para esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

4,00 unidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de duas Quadras nas regiões de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho - Belo Campo/BA
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 27/10/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
15.17 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 PVCJoelho PVC soldável, 90 graus, DN 100mm, esgoto
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.18 Tubo PVC soldável, DN 20mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

10,00 metros

15.19 Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 20mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

4,00 unidades

15.20 Flange com adaptador PVC soldável DN 20mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

1,00 unidade

15.21 Flange com adaptador PVC soldável DN 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.22 Tubo PVC soldável, DN 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

12,00 metros

15.23 Tê soldável, PVC, 90 graus, 50mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.24 Bucha de redução PVC, soldável, 50x25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

3,00 unidades

15.25 Tubo PVC soldável, DN 25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

24,00 metros

15.26 Joelho 90 graus, PVC soldável, DN 25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

20,00 unidades

15.27 Tê soldável, PVC, DN 25mm
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:

4,00 unidades

15.28 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mm x 1/2"
Conforme Lista de materiais do Projeto Hidrossanitário:
16.0

FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

16.1

Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)

7,00 unidades

Em toda área do vestiário a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 01/08: 51,70m²
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente/Tomador:
Empreendimento:
Tipo de Obra:
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:

Prefeitura Municipal de Belo Campo
Construção de Quadra com vestiário na Região de Lagoa de
Estevão e Serrinha de João Marinho, Belo Campo – BA
Construção de Quadra com vestiário
5%

Desoneração:

NÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

DESCRIÇÃO

SIGLA

1º Quartil

MÉDIA

3º Quartil

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras
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)
BDI COM Desoneração
BDI SEM Desoneração

AC
S
R
DF
L

3,00
0,80
0,97
0,59
6,16

4,00
0,80
1,27
1,23
7,40

5,50
1,00
1,27
1,39
8,96

BDI ADOTADO %
3,00
0,82
1,16
0,60
6,70

CP

3,65

3,65

3,65

3,65

ISS

2,00

3,50

5,00

5,00

0,00

4,50

4,50

0,00

20,34

22,12

25,00

23,38
OK

CPRB

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2.622/2013 – Plenário – TCU
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Em que:
AC = é a taxa de rateio da administração central;
S = é uma taxa representativa de seguros;
R = corresponde aos riscos e imprevistos;
G = é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF = é a taxa representativa das despesas financeiras;
L = corresponde à remuneração bruta do construtor;
I = é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de
Edifícios e Reformas é de 5%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem
Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração publica.

Belo Campo, Bahia, 27 de Outubro de 2021
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.80
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1.50 .15 1.50

1.60

4.70

11.00

2.00

2.40

9.00

1.50
.50

1.90

.50

1.50

.15 1.50

16.00

5.20

ÁREA TOTAL DO TERRENO

925,45 m²

ÁREA DA QUADRA

617,60 m²
51,70 m²

ÁREA DO VESTIÁRIO
VISTA 02

VISTA 02

PLANTA - REBAIXO DE CALÇADA

1,20
mín.

ÁREA DE PISO DE CIRCULAÇÃO (Passeio)

184,75 m²

ÁREA DA ARQUIBANCADA

71,40 m²

VISTA 02

PERSPECTIVA ELUCIDATIVA

3.00

1.50

ELEVAÇÃO - REBAIXAMENTO

3.00

6.00

9.00

00

R3.

1.50

1.50
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Ø 3/4''

Ø 3/4''

TOMADA DE USO GERAL - ALTURA=1,30m
TOMADA DE USO GERAL - ALTURA=0,30m
INTERRUPTOR DE LÂMPADA SIMPLES
INTERRUPTOR DE LÂMPADA COM TOMADA

PASSAGEM DO ELETRODUTO PELO TETO
PASSAGEM DO ELETRODUTO PELA PAREDE

Ø 3/4''

PASSAGEM DO ELETRODUTO PELO CHÃO
SEÇÃO DO ELETRODUTO
QUADRO DE ENERGIA

CAIXA DE PASSAGEM COM LUMINÁRIA
CAIXA DE PASSAGEM (UTILIZADA EM LAJE) COM LUMINÁRIA
Ø 25mm

FIO DE TERRA QUE PASSA PELO ELETRODUTO
Ø 25mm

QD

FIO DE RETORNO QUE PASSA PELO ELETRODUTO

Ø 25mm

FIO DE FASE QUE PASSA PELO ELETRODUTO
FIO DE NEUTRO QUE PASSA PELO ELETRODUTO

#

DIAMETRO DO FIO ISOLADO PVC

Ø 3/4''

Ø 25mm

CAIXA DE CONCRETO DE 40x40x40 cm COM TAMPA
EM CONCRETO ARMADO

45 m

CONDUITE FLEXIVEL 25mm

Ø 3/4''

Ø 3/4''
60 m

FIO 1,5 mm

120 m

FIO 2,5 mm
CAIXA DE LUZ - EMBUTIR EM LAJE

2 unid.

TOMADA SIMPLES

7 unid.

INTERRUPTOR SIMPLES

1 unid.

INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA SIMPLES

4 unid.
5 unid.

DISJUNTORES DE 10 A 30A

1 unid.

QUADRO DE ENERGIA

5 unid.

2.00

7.00

LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM LÂMPADA
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LEGENDA
AF - ÀGUA FRIA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
CH- CHUVEIRO h-2,10m
P - PIA h=1,10m
VA - VASO COM CAIXA ACOPLADA
RG - REGISTRO

Ø25
Ø25

Ø25

Ø25

CH

CH

VA

HIDRÔMETRO
01
medição

CAIXA SIF. 100x100x50

VA

Ø20

RG

VEM DA REDE DA
EMBASA

Ø50

Ø20

Ø50

Ø50

RG

P

P
Ø50
Ø25

RG

12 m

Tê com redução - 100 x 50 mm - esgoto

Cano de 50 mm - Esgoto

12 m

Joelho de 90º de 100 mm - Esgoto

Registro de Gavete 3/4''

3 Unid.

Cano de 20 mm

Registro de pressão 3/4''

2 Unid.

Joelho de 90 º de 20mm

4 Unid.

Registro de Esfera 50 mm

1 Unid.

Flange de 20 mm

1 Unid.

Caixa de Inspessão

2 Unid.

Flange de 50 mm

Cano de 100mm - Esgoto

CI

CI

Ø100

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

1 - USAR TUBOS E CONECÇÕES CONFORME NORMAS ABNT
2 - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS (DN DE FABRICAÇÃO)

1 Unid.

Cano de 50 mm - água

2 Unid.

Tê de 50 mm - Água

3 unid.

2 Unid.

Redução de 50 x 25 mm

3 unid.

2 Unid.

Cano de 25 mm

Bebedouro

1 Unid.

Joellho de 90º de 25mm

Boia p/ Caixa d'agua

1 Unid.
3 Unid.

Joelho de 90º de 50mm - Esgoto

8 Unid.

Ralo Sinfonado 100x100x50

2 Unid.

12 m

24 m
20 unid.
4 unid.

Tê de 25 mm
Joellho de 90º com bucha de Latão 25mm x 1/2 ''

7 Unid.
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9 - A SUPORTAÇÃO DA REDE NOS TETOS DOS PAVIMENTOS, DEVERAM SER EXECUTADAS COM ABRAÇADEIRAS DE
ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, OBEDECENDO AS DISTÃNCIAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE

3 - AS COTAS DOS ISOMÉTRICOS SE REFEREM AOS EIXOS DAS TUBULAÇÕES EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

10 - NA INSERÇÃO DAS TUBULAÇÕES NOS RESERVATÓRIOS, USAR FLANGES ESPECÍFICOS
11 - MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA, OU DERIVAÇÕES DESSAS SOBRE LAJES, DEVEM SER DEVIDAMENTE
ANCORADAS

6 - NENHUMA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDA SEM OS TESTE PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS
7 - NUNCA AQUECER TUBULAÇÕES DE PVC, SOB NENHUM ARGUMENTO

3 unid.

Fossa Séptica

8 - AS TUBULAÇÕES EM PRUMADA DEVEM SER REVESTIDAS COM TELA DE ARAME DE MODO A GARANTIR A ADERÊNCIA
DA ARGAMASSA SOBRE A SUPERFICIE

4 - USAR NAS DECLIVIDADES DE ESGOTO 1.5%
5 - CONFERIR COTAS NO LOCAL

10 m

Vaso Sanitário

Joelho de 45º de 50mm - Esgoto

NOTAS:

3 Unid.

Lavatório
Reservatórios de 500L

Ø100

Ø100

Ø100

.50

VAI PARA FOSSA

4 Unid.

12 - A LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA, ESGOTO E REGISTROS, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA,
DEVEM SER DETERMINADAS NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS
13 - NAS INSTALAÇÕES DE CONECÇÃO, REGISTROS OU VÁLVULAS QUE POSSUAM ROSCA, USAR FITA DE VEDAÇÃO
TIPO TEFLON
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Ø25
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SANITÁRIO

RESERVATÓRIO ÁGUA TRATADA
CORTE TRANSVERSAL

DETALHE DO RESERVATÓRIO
ISOMÉTRICO DO BARRELITE
SEM ESCALA

LEGENDA:
ÁGUA FRIA;
1-TUBO PVC

PISO
ACABADO

A

2-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL

TAMPA HERMETICAMENTE
FECHADA
30

10

10

TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM
Ø VARIÁVEL

50

TERRENO NATURAL
DN 100
SAÍDA

LUVA SOLDÁVEL COM
BUCHA DE LATÃO
ø25x3/4"

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/

BOLSA E ROSCA 25x3/4"

BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO

30

4-TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA DÁGUA
5-TÊ 90° PVC SOLDÁVEL
6-REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO Ø 3/4"

REGISTRO DE GAVETA

10

3-FLANGES COM ADAPTADOR PVC

TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM
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ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
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A
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Detalhe Registro de Gaveta
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PLANTA BAIXA
DETALHE DA CX.
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BACIA SANITÁRIA
TUBO Ø25mm
PARAFUSO DE LATÃO
JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL E
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C/ BUCHA DE LATÃO Ø25mm x 1/2"
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CHUVEIRO

PLANTA BAIXA
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VISTA LATERAL
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Detalhe de chuveiro
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CREA BA: nº 47.517
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LEGENDA
CP
FOSSA

CP

CP

INCLINAÇÃO

MATERIAIS

todos os tubos e conexõe serão de PVC rígido
das marcas Tigre ou Fortilite

Ø100

Ø100

FOSSA

Ø100

Ø100

caixa de passagem em alvenaria de tijolo com
dimensões externas de 50cmx50cm xVAR
revestida com argamassa de cimento e areia
com tampa de concreto armado
fossa séptica em alvenaria de tijolo revestida
com argamassa de cimento e areia de seção
retangular com dimensões internas de 130cm
X 230cm e altura de 300 cm em concreto
armado
a inclinação mínima das tubulações de esgoto
será de 1% (um por cento)

VER DETALHE DA FOSSA

NOTAS:
1 - USAR TUBOS E CONECÇÕES CONFORME NORMAS ABNT
2 - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS (DN DE FABRICAÇÃO)
3 - AS COTAS DOS ISOMÉTRICOS SE REFEREM AOS EIXOS DAS TUBULAÇÕES EM RELAÇÃO AO PISO
ACABADO
4 - USAR NAS DECLIVIDADES DE ESGOTO 1.5%
5 - CONFERIR COTAS NO LOCAL

FOSSA SÉPTICA

6 - NENHUMA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REVESTIDA SEM OS TESTE PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS
7 - NUNCA AQUECER TUBULAÇÕES DE PVC, SOB NENHUM ARGUMENTO

Tampão hermético
Nível do piso

8 - AS TUBULAÇÕES EM PRUMADA DEVEM SER REVESTIDAS COM TELA DE ARAME
DE MODO A GARANTIR A ADERÊNCIA DA ARGAMASSA SOBRE A SUPERFICIE

Alça móvel

9 - A SUPORTAÇÃO DA REDE NOS TETOS DOS PAVIMENTOS, DEVERAM SER EXECUTADAS COM ABRAÇADEIRAS
DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, OBEDECENDO AS DISTÃNCIAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE

FOSSA SÉPTICA

10 - NA INSERÇÃO DAS TUBULAÇÕES NOS RESERVATÓRIOS, USAR FLANGES ESPECÍFICOS
11 - MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA, OU DERIVAÇÕES DESSAS SOBRE LAJES, DEVEM SER
DEVIDAMENTE ANCORADAS
12 - A LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUA, ESGOTO E REGISTROS, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS EM
EM CERÂMICA, DEVEM SER DETERMINADAS NO LOCAL, EM FUNÇÃO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS
13 - NAS INSTALAÇÕES DE CONECÇÃO, REGISTROS OU VÁLVULAS QUE POSSUAM ROSCA, USAR FITA DE VEDAÇÃO
TIPO TEFLON
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VISTA REDE DE VOLEIBOL
ESCALA 1:25

DETALHE D1
BUCHA C/ TAMPO

DETALHE D1
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ESCALA 1:2

DETALHE D1
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ: 14.237.333/0001-43
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Tomada de Preços nº 007/2021 do
tipo menor preço Global. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Construção
de 02 (duas) quadras poliesportivas com arquibancada na Região de Lagoa de Estevão e Serrinha de
João Marinho, zona rural do Município para o dia 21/12/2021, às 09:30h na Sede da Prefeitura, situada à
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia. Demais publicações e Edital
atualizado
deste
processo
serão
divulgados
no
site
Diário
Oficial
do
Município:
https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Informações: licitacoes.belocampoba@gmail.com e 77
- 3437-2939. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
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 008/2021
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 096/2021
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 14/12/2021
HORA: 09:30h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia.
VIII - OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de
Construção de Praça da Creche Morada Real, 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:
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).
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 - 3437-2939.
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 Belo Campo-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.
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.
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10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Belo
Campo-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 Belo Campo-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:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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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

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 008/2021 - Pag. 4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
147 - Ano - Nº 1025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

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:
IFicha 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 Belo
Campo-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 técnicoprofissional 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 técnicoprofissional, 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.
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:
 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
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 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:
IEG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

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,
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,
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i)
j)

k)

l)

m)

n)

sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
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.
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.
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.
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.
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 08 (oito) 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:
ICronograma 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.
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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
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
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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:
III -

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
valor orçado pela administração.
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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 Belo Campo-Ba;
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Belo Campo-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 Belo Campo-Ba e no
Diário Oficial do Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), 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 Belo
Campo-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-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 Belo Campo-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
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
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 08 (oito) 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.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
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Órgão: 0308 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade;
Anexo XI - Memorial Descritivo.

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
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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 Belo Campo-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 Belo Campo-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 Belo
Campo-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.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
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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 Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
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 Belo Campo-Ba,
localizado na Secretaria de Finanças, 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 Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 23 de Outubro de 2021.

____________________________________________
Jesiel Santos Viana
Portaria Municipal nº 043, de 09 de Setembro de 2021
Presidente da COPEL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BELO
CAMPO-BA
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
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 008/2021, 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 de Praça da Creche Morada Real,
conforme Edital Tomada de Preços nº 008/2021.
§ 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
008/2021, 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 008/2021.
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.
__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 008/2021 - Pag. 15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
158 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

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 08 (oito) 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 008/2021, 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.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeito

....................................................................
Representante da Empresa Contratada

Testemunhas:

_________________________________
CPF:

_________________________________
CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

Objeto: Prestação de serviços de Construção de Praça da Creche Morada Real, 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 08 (oito) 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 008/2021, 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 008/2021
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção de Praça da Creche Morada Real
Data de preço: Sinapi 08/2021 ; ORSE - 09/2021 - Sergipe ; SEINFRA - Tabela 027
REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO
ITEM
1.
1.1
1.2
1.3

CÓDIGO

FONTE

SENGE BAHIA
SINDUSCON BA
SINTESB

2.
2.1

11397

ORSE

2.2

2548

ORSE

3.
3.1

100575

SINAPI

3.2

100974

SINAPI

3.3

95875

SINAPI

3.4

3426

ORSE

3.5

95875

SINAPI

3.6

100574

SINAPI

3.7

11447

ORSE

BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

QUANT.

PREÇO SEM
BDI (R$)

PREÇO COM
BDI (R$)

VALOR (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Engenheiro Chefe c/ encargos complementares
Encarregado geral c/ encargos complementares
Técnico de Segurança do Trabalho c/ encargos complementares

mes
mes
mes

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon
20 x 20cm e escoramento, instalada
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

un

1,00

m2

1.952,94

R$ 1,32 R$ 1,63
Subtotal

m2

1.952,94

R$ 0,11 R$ 0,14

R$ 273,41

m3

91,40

R$ 6,77 R$ 8,35

R$ 763,19

m3xkm

182,80

R$ 1,82 R$ 2,25

R$ 411,30

m3

91,40

R$ 1,52 R$ 1,88

R$ 171,83

m3xkm

639,80

R$ 1,82 R$ 2,25

R$ 1.439,55

m3

91,40

R$ 1,34 R$ 1,65

R$ 150,81

m3

91,40

R$ 9,77 R$ 12,05

R$ 1.101,37

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização de superfícies com motoniveladora
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10
m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
(unidade: m3)
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: m3xkm)
Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km (unidade: m3xkm)
Espalhamento de material com trator de esteiras
Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de
compactação

1,60
4,00
1,20

R$ 5.724,00 R$ 7.062,27
R$ 11.299,63
R$ 2.940,26 R$ 3.627,69
R$ 14.510,76
R$ 2.279,67 R$ 2.812,66
R$ 3.375,19
Subtotal
R$ 29.185,58

R$ 750,00 R$ 925,35
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Subtotal
4.
4.1

94990

SINAPI

4.2

4864

ORSE

4.3

94274

SINAPI

4.4

93679

SINAPI

4.5

3212

ORSE

PISO E ACESSIBILIDADE
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, não armado
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido (azul), p/deficientes visuais,
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto préfabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viário)
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm
Colchão de areia

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

9143
9144
11089
9147
9146
11090
9145
11387
9169
11110

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ACADEMIA AO AR LIVRE
Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado
Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado
Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado
Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado
Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo - galvanizado
Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado
Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado
Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado
Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2"
Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado

6.1

9165

ORSE

6.2

9159

ORSE

6.3

9160

ORSE

6.4
6.5

9157
9166

ORSE
ORSE

6.

PARQUE INFANTIL
Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na
vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m
Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e
assento de madeira, com 03 pranchas
Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e
assento em chapa galvanizada e=1/4"
Brinquedo - Amarelinha (Pintura no chão com tinta piso e demarcações conforme projeto)
Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira,

R$ 4.311,46

m3

49,27

R$ 745,69 R$ 920,03

R$ 45.329,88

m2

51,12

R$ 85,92 R$ 106,01

R$ 5.419,23

m

271,30

R$ 45,78 R$ 56,48

R$ 15.323,02

m2

281,23

R$ 67,99 R$ 83,89

R$ 23.592,38

m3

29,63

R$ 133,39 R$ 164,58
R$ 4.876,51
Subtotal
R$ 94.541,02

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

1
2
1
1
1
1
1
3
1
1

R$ 2.643,12
R$ 2.643,12
R$ 1.748,12
R$ 2.815,12
R$ 4.960,12
R$ 3.418,12
R$ 2.845,59
R$ 2.673,59
R$ 833,94
R$ 4.192,12
Subtotal

un

1

R$ 3.983,94 R$ 4.915,39

R$ 4.915,39

un

1

R$ 5.300,14 R$ 6.539,31

R$ 6.539,31

un

1

R$ 3.873,94 R$ 4.779,67

R$ 4.779,67

un
un

2
1

R$ 34,79 R$ 42,92
R$ 3.816,17 R$ 4.708,39

R$ 85,84
R$ 4.708,39
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R$ 3.261,08
R$ 3.261,08
R$ 3.261,08
R$ 6.522,16
R$ 2.156,83
R$ 2.156,83
R$ 3.473,30
R$ 3.473,30
R$ 6.119,80
R$ 6.119,80
R$ 4.217,28
R$ 4.217,28
R$ 3.510,89
R$ 3.510,89
R$ 3.298,68
R$ 9.896,04
R$ 1.028,92
R$ 1.028,92
R$ 5.172,24
R$ 5.172,24
R$ 45.358,54
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6.6

7783

ORSE

corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"
Brinquedo em madeira para parque com escorregadeira e casa de madeira conforme
projeto

un

1

R$ 7.723,97 R$ 9.529,83
Subtotal

7.
7.1

93358

SINAPI

7.2

102713

SINAPI

7.3

2643

ORSE

7.4

102706

SINAPI

7.5

4429

ORSE

7.6

100974

SINAPI

7.7
7.8
7.9
7.10

2657
10179
4908
96402

ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI

7.11

10042

ORSE

7.12

10069

ORSE

7.13
7.14

93358
102487

SINAPI
SINAPI

7.15

7469

ORSE

7.16

92775

SINAPI

7.17

92777

SINAPI

7.18

92778

SINAPI

7.19

94964

SINAPI

7.20

92873

SINAPI

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kn/m (rt - 14), instalado em
dreno - fornecimento e instalação
Colocação de brita 04 em filtro
Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, dn 100 mm, para dreno - fornecimento e
assentamento
Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10
m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
(unidade: m3)
Lastro de brita 2
Lastro de brita 0
Pó de pedra
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c
Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção
raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada
Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de
polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
ALAMBRADO E MURETA PARA CAMPO DE FUTEBOL
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento
Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive
escoramento
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas

R$ 9.529,83

R$ 30.558,43

m3

19,13

R$ 69,54 R$ 85,80

R$ 1.641,35

m2

201,16

R$ 9,02 R$ 11,13

R$ 2.238,91

m3

18,67

R$ 78,99 R$ 97,46

R$ 1.819,58

m

126,8

R$ 11,85 R$ 14,62

R$ 1.853,82

un

1

R$ 130,09 R$ 160,51

R$ 160,51

m3

24,87

R$ 6,77 R$ 8,35

R$ 207,66

m3
m3
m3
m2

26,15
19,61
19,61
637,6

R$ 142,40
R$ 159,34
R$ 131,76
R$ 2,36

R$ 175,69
R$ 196,59
R$ 162,57
R$ 2,91

R$ 4.594,29
R$ 3.855,13
R$ 3.188,00
R$ 1.855,42

m2

637,6

R$ 61,90 R$ 76,37

R$ 48.693,51

par

1

R$ 4.987,86 R$ 6.154,02

R$ 6.154,02

m3
m3

9,75
9,75

R$ 69,54 R$ 85,80
R$ 504,69 R$ 622,69

R$ 836,55
R$ 6.071,23

m2

10,85

R$ 59,09 R$ 72,91

R$ 791,07

kg

14,18

R$ 20,59 R$ 25,40

R$ 360,17

kg

133,27

R$ 18,09 R$ 22,32

R$ 2.974,59

kg

34,29

R$ 16,09 R$ 19,85

R$ 680,66

m3

1,92

R$ 436,07 R$ 538,02

R$ 1.033,00

m3

1,92

R$ 192,37 R$ 237,35

R$ 455,71
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7.21

87477

SINAPI

7.22

87893

SINAPI

7.23

87792

SINAPI

7.24

102362

SINAPI

7.25

88489

SINAPI

7.26

100760

SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura
9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400
l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura
de 25 mm
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado,
(montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de arame
galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou
pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)

m2

53,66

R$ 49,08 R$ 60,55

m2

107,32

R$ 6,73 R$ 8,30

m2

107,32

R$ 38,58 R$ 47,60

R$ 5.108,43

m2

324,96

R$ 203,03 R$ 250,50

R$ 81.402,48

m2

107,32

R$ 12,39 R$ 15,29

R$ 1.640,92

m2

88,35

R$ 43,62 R$ 53,82
Subtotal

8
8.1

88489

SINAPI

8.2

2285

ORSE

8.3

88495

SINAPI

8.4

274

ORSE

8.5

4449

ORSE

8.6

87250

SINAPI

8.7

87269

SINAPI

8.8

101875

SINAPI

8.9
8.10

93656
93657

SINAPI
SINAPI

8.11

91924

SINAPI

8.12

97592

SINAPI

REQUALIFICAÇÃO DE VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTES
VESTIÁRIO
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, duas demãos,
cores padrão prefeitura
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores cor branco
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas e externas, uma demão
Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 20% do
material (Simonassi ou similar)
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis
em PVC), instalado, com roda-forro
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm
aplicada em ambientes internos, com rodapé h=7cm, cor clara
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com
barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator -

R$ 3.249,11
R$ 890,76

R$ 4.755,00
R$ 186.511,88

m2

132,94

R$ 12,39 R$ 15,29

R$ 2.032,65

m2

104,76

R$ 12,85 R$ 15,85

R$ 1.660,45

m2

237,7

R$ 9,81 R$ 12,10

R$ 2.876,17

m2

67,10

R$ 78,25 R$ 96,54

R$ 6.477,83

m2

57,00

R$ 67,29 R$ 83,02

R$ 4.732,14

m2

50,29

R$ 51,92 R$ 64,06

R$ 3.221,58

m2

104,7

R$ 55,91 R$ 68,98

R$ 7.222,21

un

1

R$ 500,02 R$ 616,92

R$ 616,92

un
un

2
1

R$ 12,84 R$ 15,84
R$ 14,18 R$ 17,50

R$ 31,68
R$ 17,50

m

60

R$ 2,77 R$ 3,42

R$ 205,20

un

9

R$ 37,21 R$ 45,91

R$ 413,19
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8.13

92000

8.14

91959

8.15

91953

8.16

91854

8.17

1872

8.18

97607

8.19

86939

8.20

86906

8.21

86931

8.22
8.23
8.24
8.25

100860
90823
90822
94573

8.26

102492

8.27

10069

8.28

C1351

8.29

C1347

8.30

12808

8.31

88489

8.32

88489

fornecimento e instalação.
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
SINAPI
instalação
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
SINAPI
instalação
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em
SINAPI
parede - fornecimento e instalação
SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator SINAPI
fornecimento e instalação
Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível
SINAPI em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular
- fornecimento e instalação.
Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e
SINAPI
instalação
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em
SINAPI
plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação
SINAPI Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha, fornecimento e instalação
SINAPI Porta lisa de madeira 0,90 x 2,10. Completa (ferragens, fechadura e vistas)
SINAPI Porta lisa de madeira 0,80 x 2,10. Completa (ferragens, fechadura e vistas)
SINAPI Janela basculante de alumínio e vidro, completa
QUADRA POLIESPORTIVA
SINAPI Pintura de quadra com demarcações de esportes c/ tinta acrílica p/ pisos
Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de
ORSE
polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
Conjunto para volei oficial com postes em tubo de aço galvanizado 3", H = 255cm, pintura
SEINFRA
em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10x10 cm e antenas oficiais
Conjunto para basquete com tabelas em compensado naval, modelo oficial, 1,05x1,80m,
esp. 18mm, completo, inclusive estrutura em tubos de aço galvanizado de 4" e de 1",
SEINFRA
acabamento em massa plástica, primer e tinta esmalte sintético, com reforço tipo mão
francesa, avanço livre de 2,30m
ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para os dois lados da
SINAPI
mureta
SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para arquibancada
SINAPI

un

2

R$ 24,00 R$ 29,61

R$ 59,22

un

1

R$ 35,96 R$ 44,37

R$ 44,37

un

4

R$ 22,75 R$ 28,07

R$ 112,28

m

20

R$ 8,61 R$ 10,62

R$ 212,40

un

6

R$ 1,64 R$ 2,02

R$ 12,12

un

2

R$ 103,38 R$ 127,55

R$ 255,10

un

1

R$ 322,97 R$ 398,48

R$ 398,48

un

6

R$ 97,08 R$ 119,78

R$ 718,68

un

2

R$ 355,36 R$ 438,44

R$ 876,88

un
un
un
m2

2
2
6
3,84

R$ 82,67
R$ 437,48
R$ 342,02
R$ 279,26

R$ 102,00
R$ 539,76
R$ 421,98
R$ 344,55

R$ 204,00
R$ 1.079,52
R$ 2.531,88
R$ 1.323,07

m2

559,32

R$ 18,72 R$ 23,10

R$ 12.920,29

par

1

R$ 4.987,86 R$ 6.154,02

R$ 6.154,02

cj

1

R$ 2.128,73 R$ 2.626,43

R$ 2.626,43

cj

1

R$ 3.182,77 R$ 3.926,90

R$ 3.926,90

un

16

R$ 701,12 R$ 865,04

R$ 13.840,64

m2

118,32

R$ 12,39 R$ 15,29

R$ 1.809,11

m2

255,4

R$ 12,39 R$ 15,29
R$ 3.905,07
Subtotal
R$ 82.517,98
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9
9.1
9.2

8327
12808

ORSE
ORSE

9.3

335

ORSE

9.4

12833

ORSE

9.5

12910

ORSE

9.6

8075

ORSE

9.7
9.8
9.9

707
101632
3820

ORSE
SINAPI
ORSE

9.10

91927

SINAPI

9.11

91929

SINAPI

9.12

91931

SINAPI

9.13

91933

SINAPI

9.14
9.15

354
356

ORSE
ORSE

9.16

91854

SINAPI

9.17
9.18
9.19

93656
93657
8894

SINAPI
SINAPI
ORSE

10
10.1

98511

SINAPI

10.2

10234

ORSE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PRAÇA GERAL
Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m,
d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto
Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e
suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente
temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x
0,30m
Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm)
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação
Relé de tempo 7PV00 20s 220V
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em
parede - fornecimento e instalação
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v

ACABAMENTOS
PAISAGISMO
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a
4,00 m
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

un
un

4
16

R$ 1.777,70 R$ 2.193,33
R$ 701,12 R$ 865,04

R$ 8.773,32
R$ 13.840,64

un

10

R$ 1.463,70 R$ 1.805,91

R$ 18.059,10

un

10

R$ 4.812,89 R$ 5.938,14

R$ 59.381,40

un

11

R$ 2.654,73 R$ 3.275,41

R$ 36.029,51

un

7

R$ 113,19 R$ 139,65

R$ 977,55

un
un
un

21
8
2

R$ 218,92 R$ 270,10
R$ 34,83 R$ 42,97
R$ 85,51 R$ 105,50

R$ 5.672,10
R$ 343,76
R$ 211,00

m

499,29

R$ 5,33 R$ 6,58

R$ 3.285,33

m

662,1

R$ 7,50 R$ 9,25

R$ 6.124,43

m

423,27

R$ 10,13 R$ 12,50

R$ 5.290,88

m

3

R$ 15,94 R$ 19,67

R$ 59,01

m
m

139,09
2

R$ 13,62 R$ 16,80
R$ 19,23 R$ 23,73

R$ 2.336,71
R$ 47,46

m

279,13

R$ 8,61 R$ 10,62

R$ 2.964,36

un
un
un

2
1
3

R$ 12,84 R$ 15,84
R$ 31,68
R$ 14,18 R$ 17,50
R$ 17,50
R$ 62,35 R$ 76,93
R$ 230,79
Subtotal
R$ 163.676,53

un

10

R$ 116,39 R$ 143,60

R$ 1.436,00

m2

169,55

R$ 17,87 R$ 22,05

R$ 3.738,58
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10.3

9869

10.4

9369

10.5

13030

10.6

C3683

10.7

8464

10.8

12114

10.9

3226

ORSE

un

54

R$ 15,95 R$ 19,68

R$ 1.062,72

ORSE

Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
MOBILIÁRIOS
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso,
ORSE
incluso pintura de acabamento com 02 demãos
SEINFRA Cerca de eucalipto tratado, d= 20cm, Altura livre 0,50m e corda de Sisal, conforme projeto
BANCOS
ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m
Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado
ORSE
Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura e altura conforme projeto
Bancos para canteiros de concreto em alvenaria de tijolos, assento em laje de concreto
ORSE armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos, especificações conforme
projeto

un

7

R$ 1.006,58 R$ 1.241,92

R$ 8.693,44

un

1

R$ 3.285,96 R$ 4.054,22

R$ 4.054,22

m

37,9

R$ 85,65 R$ 105,67

R$ 4.004,89

un

5

R$ 569,24 R$ 702,33

R$ 3.511,65

un

10

R$ 636,15 R$ 784,88

R$ 7.848,80

m

103,96

R$ 175,30 R$ 216,29

11
11.1

2450

ORSE

12
12.1
12.2

2548
100577

ORSE
SINAPI

12.3

101169

SINAPI

12.4

94273

SINAPI

12.5

100575

SINAPI

12.6

94990

SINAPI

12.7

9418

ORSE

12.8

4249

ORSE

SERVIÇOS FINAIS
Limpeza geral

m2

PAVIMENTAÇÃO
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3
(cimento e areia)
CALÇADA
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
Regularização de superfícies com motoniveladora
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em
obra, acabamento convencional, não armado
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base
SINALIZAÇÃO
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado
nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02
demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

1.952,94

R$ 22.485,51

Subtotal

R$ 56.835,81

R$ 2,02 R$ 2,49
Subtotal

R$ 4.862,82
R$ 4.862,82

m2
m2

846,71
846,71

R$ 1,32 R$ 1,63
R$ 0,95
R$ 1,17

R$ 1.380,14
R$ 990,65

m2

846,71

R$ 68,19

R$ 84,13

R$ 71.233,71

R$ 41,95

R$ 51,76

R$ 5.237,08

m

101,18

m2

101,18

m3

7,08

R$ 745,69

R$ 920,03

R$ 6.513,81

m2

2,13

R$ 82,34

R$ 101,59

R$ 216,39

un

2

R$ 125,00

R$ 154,23

R$ 308,46

R$ 0,11 R$ 0,14
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12.9

2555

ORSE

12.10

2327

ORSE

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros
Pintura para demarcação de vaga de estacionamento com aplicação de 01 demão de tinta
refletiva

un

1

R$ 55,82

R$ 68,87

m2

15,74

R$ 19,93

R$ 24,59

R$ 68,87
R$ 387,05

Subtotal

R$ 86.350,33

Custo TOTAL
com BDI incluso

R$ 788.819,02
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
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 008/2021
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de Praça da Creche Morada Real
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R$)

% ITEM

1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R$ 29.185,58

3,70%

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 4.108,64

0,52%

3

MOVIMENTO DE TERRA

R$ 4.311,46

0,55%

4

PISO E ACESSIBILIDADE

R$ 94.541,02

11,99%

5

ACADEMIA AO AR LIVRE

R$ 45.358,54

5,75%

6

PARQUE INFANTIL

R$ 30.558,43

3,87%

7

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

R$ 186.511,88

23,64%

8

REQUALIFICAÇÃO DE
VESTIÁRIO E QUADRA
POLIESPORTIVA EXISTENTES

R$ 82.517,98

10,46%

9

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 163.676,53

20,75%

10

ACABAMENTOS

R$ 56.835,81

7,21%

11

SERVIÇOS FINAIS

R$ 4.862,82

0,62%

12

PAVIMENTAÇÃO

R$ 86.350,33

10,95%

Valores totais

R$ 788.819,02

100,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

20,00%
R$ 5.837,12
100%
R$ 4.108,64
50%
R$ 2.155,73
20%
R$ 18.908,20

10,00%
R$ 2.918,56

10,00%
R$ 2.918,56

10,00%
R$ 2.918,56

10,00%
R$ 2.918,56

10,00%
R$ 2.918,56

10,00%
R$ 2.918,56

20,00%
R$ 5.837,12

50%
R$ 2.155,73
20%
R$ 18.908,20

20%
R$ 18.908,20

20%
R$ 18.908,20

20%
R$ 18.908,20

50%
R$ 15.279,22

100%
R$ 45.358,54
50%
R$ 15.279,22

25%
R$ 46.627,97

R$ 31.009,69

23.982,49

R$ 68.454,73

25%
R$ 46.627,97

R$ 68.454,73

25%
R$ 46.627,97

25%
R$ 46.627,97

40%
R$ 65.470,61
20%
R$ 11.367,16

20%
R$ 32.735,31
20%
R$ 11.367,16

50%
R$ 41.258,99
20%
R$ 32.735,31
20%
R$ 11.367,16

25%
R$ 21.587,58

25%
R$ 21.587,58

25%
R$ 21.587,58

40%
R$ 22.734,32
100%
R$ 4.862,82
25%
R$ 21.587,58

R$ 166.880,09

R$ 115.236,58

R$ 125.146,81

R$ 189.653,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
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 008/2021.
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
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 008/2021
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
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:

TAXA

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 008/2021 - Pag. 34

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
177 - Ano - Nº 1025

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
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 008/2021
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA
MORADA REAL

Local: Bairro Morada Real, Belo Campo – BA, 45160-000
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Belo Campo

PROJETO BÁSICO DE URBANISMO
Obra: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA MORADA REAL
Local: Centro – Belo Campo / BA
Data: 17/11/2021

Revisão: 0

Folha: 4 /19

MEMORIAL DESCRITIVO

1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Praça Morada Real, localizada no bairro Morada Real, possui área de
praça correspondente a 1.952,94 m² e área de pavimentação em paralelepípedo
de 846,71m², sendo partes integrantes dos espaços livres e públicos do
município de Belo Campo, BA.
Contará com a infraestrutura de calçamentos urbanos e passeios em
geral, arborização e vegetação paisagística, campo society, playground,
academia ao ar livre, mobiliário urbano, revitalização da quadra poliesportiva e
vestiário existentes e iluminação pública. O projeto em questão atende aos
dispositivos estabelecidos pela NBR-9050.
Este memorial descritivo tem em sua função especificar os materiais e
serviços a serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos
componentes construtivos.

2

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS

2.1 Placa da Obra
A placa de obra deve ter as dimensões padronizadas de 1,50 m x 2,00 m,
e deverá ser instalada em local visível das proximidades da obra, mediante
autorização prévia da Fiscalização
2.2 Locação Topográfica
Previamente à execução dos serviços, a Executante deverá confirmar
através de locação topográfica em campo; os eixos, as larguras, as extensões,
as elevações e cotas previstas em Projeto, reportando à Fiscalização as
eventuais divergências, imediatamente à sua constatação.
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PROJETO BÁSICO DE URBANISMO
Obra: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA MORADA REAL
Local: Centro – Belo Campo / BA
Data: 17/11/2021

Revisão: 0
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2.3 Meio-fio em Concreto
Os meios-fios a implantar serão em concreto com fck≥20 MPa, traço
volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia média: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m³.
As dimensões estão definidas nos detalhes típicos do projeto.
Recomenda-se que as peças utilizadas sejam pré-moldadas.
Caso solicitado, a Executante deverá apresentar Laudo de controle
tecnológico do concreto aplicado.
Serão mantidos os meios-fios existentes, desde que estejam íntegros
mediante aprovação prévia da Fiscalização.

Tipo

Ilustração
Perímetro

Meio-fio em
concreto

271,30m

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

3

PISO

A área da praça deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas
em desenho. Ao longo de toda a praça deverão ser instalados meios-fios prémoldados de concreto, para a definição do traçado, os quais não deverão
ultrapassar a altura de 15 cm. Conforme visto na paginação de piso, os passeios
e algumas áreas da praça serão pavimentados em concreto e outras áreas serão
pavimentados em piso intertravado retangular pigmentado vermelho. Antes da
aplicação dos pisos as bases deverão ser bem compactadas e niveladas.
3.1 Piso em Concreto
O piso em concreto desempolado.
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Obra: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA MORADA REAL
Local: Centro – Belo Campo / BA
Data: 17/11/2021

Revisão: 0

Folha: 6 /19

MEMORIAL DESCRITIVO

Tipo

Ilustração

Concreto
simples

M²

Espessura

615,92 m²

0,08

M³

49,27m³

Fonte: Elaborado pela autora, 2021

3.2 Piso Intertravado
Piso bloco intertravado em concreto pigmentado com a cor vermelha.

Tipo

Ilustração

M²

cor
Espessura

Piso bloco
intertravado

187,90m²
Vermelho

0,10X0,20
H:0,05

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Piso bloco intertravado em concreto pigmentado com a cor amarela.

Tipo

Ilustração

M²

cor
Espessura

Piso bloco
intertravado

50m²

amarela

0,10X0,20
H:0,05

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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PROJETO BÁSICO DE URBANISMO
Obra: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA MORADA REAL
Local: Centro – Belo Campo / BA
Data: 17/11/2021

Revisão: 0

Folha: 7 /19

MEMORIAL DESCRITIVO
Piso bloco intertravado em concreto pigmentado com a cor azul.

Tipo

Ilustração

M²

cor
Espessura

Piso bloco
intertravado

43,33m²
Vermelho

0,10X0,20
H:0,05

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

3.3 Pisto Tátil e Rampas
O piso tátil de alerta deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido
de deslocamento em texturas contrastantes com o restante do piso adjacente.
Serão sempre utilizados para indicar início e termino de rampas;
rebaixamento de calçadas; obstáculos em balanço sobre a calçada e desníveis.
Em todas as interseções das vias contempladas no projeto, deverão ser
implantadas rampas de acesso nos quatro cantos facilitando a acessibilidade
para as faixas de travessias que deverão ser implantadas nas quatro travessias
da interseção.
As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33%
(inclinação suave) para atenderem a norma /04. ABNT – NBR 9050, e
executadas conforme projeto específico.

Tipo

Piso tátil alerta

Ilustração

M²

11m²

cor

azul

Medidas

0,30 x 0,30
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Tipo

Ilustração

Piso tátil
direcional

M²

40,12m²

cor

azul

Medidas

0,30 x 0,30

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

4

CAMPO SOCIETY
4.1 Drenagem

Execução de terraplanagem e compactação de toda área, incluindo a
execução de caimento de 1% (um por cento).
Com o sistema de drenagem do tipo “espinhas paralelas”, composto por
abertura de valas serão escavadas manualmente, e deverão ser dimensionadas
para atender a vazão de drenagem necessária para garantir que não ocorram
acúmulos de água.
A execução de rede para drenagem da água pluvial coletada no campo
de futebol Society será composta por tubos de PVC e caixas de captação,
conforme especificações do projeto. Deverá ser utilizado tubo corrugado
perfurado de PVC com diâmetro mínimo de 100mm (D=4”), ao longo da lateral
do campo interligado por uma caixa de passagem, acompanhando a declividade
do terreno para o escoamento adequado.
As valas para os drenos deverão ser envolvidas com uma manta sintética
geotêxtil para auxiliar a filtragem e evitar o entupimento dos tubos. As
espessuras das camadas podem variar conforme a necessidade, e o
escoamento final deve ser destinado a uma galeria pluvial.
4.2 Grama Sitética
A grama sintética deverá estar em conformidade com as normas dos
laboratórios oficiais da FIFA e das demais normas vigentes quanto na sua
qualidade, da instalação e no nivelamento adequado do material que compõe o
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sistema de amortecimento, reduzindo lesões e proporcionando muito mais
conforto e segurança ao atleta.
4.3 Alambrado
O alambrado será estruturado por tubos metálicos galvanizados de 1 ½”,
com altura de 3 metros e escoramento em tubo de ferro galvanizado, com
tratamento anticorrosão, pintura em esmalte.
Entre os tubos galvanizados deverá contar uma tela de arame galvanizado com
malha 5x5cm.
5

ACADEMIA AO AR LIVRE

As bases para fixação dos aparelhos deverão atender as especificações
do fabricante para cada tipo de equipamento. Assim, parte dos aparelhos será
fixada por parabolts sobre uma base de concreto e outra parte fixada por
chumbadores em estacas de concreto.
Deverá ser fornecido e instalados os seguintes aparelhos:

x

01 Alongador

x

02 Cavalgada simples

x

01 Roda de ombro vertical

x

01 Leg press duplo

x

01 Volante diagonal duplo

x

01 Abdominal duplo

x

01 Elíptico (esqui)

x

03 Caminhada simples

x

01 Barras paralelas

x

01 Jogo de barras
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6

PLAYGROUD EM TANQUE DE AREIA

Será implantada uma tanque de areia com cerca de 197,52m², onde terá
um playground com brinquedos, nesse tanque de areia terá, uma gangorra tripla,
um balanço duplo, um gira-gria, um labirinto (trepa-trepa), duas amarelinhas e
um casinha do tarzan com madeira de eucalipto, todos especificado em projeto.

7

MOBILIÁRIO

Serão instaladas 7 lixeiras, 5 bancos fixos em concreto, 8 bancos fixos
nos canteiros, 6 mesas de bancos com jogo de dama fixo e mesas e 4 bancos
infantis em concreto polido pintadas ao longo de toda a praça, todos
especificados e detalhados em projeto.

7.1 Iluminação
7.1.1 Iluminação Campo Society
Composto por 04 postes de aço, 9 metros de altura, com tratamento
anticorrosão e pintados em esmalte. Cada poste contará com um conjunto de
cruzeta metálica e 04 projetores com lente de cristal e corpo refletor anodizado,
com lâmpadas e reatores multivapor metálico de 200W de potência, totalizando
04 postes e 16 projetores, por campo. O sistema de iluminação terá ainda fiação,
tubulação e quadro de acionamento pertinente ao sistema.
7.1.2 Porte de Iluminação Led Reto Angular
Com cerca de 11 postes de iluminação led reto angular com 2 luminárias
pétala 100w, pintura eletrostática quente em poliéster nas cores preta com altura
de 3 metros. O projeto será implantado conforme mostra em projetos de
detalhamento e sua localização em projeto de corte e plantas baixas.
7.1.3 Poste de Iluminação Pétala
Poste de iluminação led reto com 4 luminárias pétalas, 100w e com
altura de 6 metros tem intuito de clarear ainda mais o ambiente, serão locados
10 postes. Todos especificados em projeto.
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8

PAISAGISMO

Para a elaboração do projeto da Praça Morada Real, foi necessário definir
caminhos e parâmetros que contemplam toda a circulação do espaço
contemplativo e se adaptam aos diferentes ambientes e morfologia do terreno.
8.1 Descrição das Espécies Vegetais
As áreas verdes são compostas por variedades de plantas que indicam o
nível de qualidade do espaço, por isso é importante a adequação das mesmas
as atividades que serão praticadas e as relações do homem com o meio além
de contribuírem para a renovação do ar. São espaços que caracterizam a
qualidade de vida da população. Dentro desse estudo as vegetações foram
selecionadas visando o aspecto funcional, praticidade, a manutenção com
podas, irrigações e a harmonia entre os elementos dispostos nos canteiros, e
demais localidades.
Estão descritas abaixo as espécies selecionadas e suas características e
demais informações estará disponível na planta de paisagismo.
x

Handroanthus Albus
Popularmente conhecida como Ipê amarelo, é uma espécie arbórea
de porte grande que possui em média de 8 á 12 metros de altura e 40
a 60 centímetros de diâmetro. As folhas são compostas por folíolos
brancos e flores amarelas e seus frutos são capsulas cilíndricas,
revestidos por material aveludado. Deve ser cultivado em sol pleno,
solo fértil e bem drenado.
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x

Tabebuia Impetiginosus
Popularmente conhecida como Ipê rosa, é uma espécie arbórea que
de porte grande que possui em média de 8 a 12 metros de altura,
possui crescimento rápido, e 40 a 90 centímetros de diâmetro. As
folhas são verde escuras, as flores são de enflorescia. Por ser uma
espécie secundaria deve ser cultivado em sol pleno, suas raízes são
profundas, mas ainda assim tem ótimo desenvolvimento e a floração
é 2 vezes ao ano.

Fonte: globaltree

x

Schinus Molle
Popularmente conhecida como Aroeira salsa, é uma espécie arbórea
que de porte médio que possui em média de 8 a 10 metros de altura,
tronco 25 á 35 centímetros de diâmetro e é perene. As flores
amareladas e pouco vistosas que possuem inflorescências, sua
floração é entre novembro a janeiro. É uma arvore que se adapta em
diversos solos e tolera a seca e geadas.
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Fonte: floresefolhagem

x

Zoysia Japonica
Popularmente conhecida como grama esmeralda, é uma forração
muita utilizada para gramados, é perene e muito ramificada. Sua
altura é em media 15 cm de altura e possui rápido crescimento, com
a utilização de adubos a sua cor fica um verde mais denso. Possui
uma ótima resistência e suporta pisoteio.

Fonte: diamantegramas

x

Ixora Coccinea
A ixora é um arbusto muito apreciado, e possui em média de 0.90 á
1.20 de altura, existem espécies que tem um tamanho maior. Seu ciclo
de vida é perene, possui enflorescias terminais grandes com
numerosas flores pequenas em diversos tons, no projeto especifico
foi utilizado as cores amarela e vermelha. Dentre as características da
ixora é a resistência a sol pleno.
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Fonte: jardimexotico

x

Tibouchina Mutabilis
Conhecida com manacá-da-serra, originária da Mata Atlântica
brasileira, chegando em até 12 metros de altura, é muito utilizada em
projetos de paisagismo residencial e urbano por não ter raízes
agressivas. As flores desabrocham brancas, em sua fase adulta
apresentam tons de rosa e perto de murchar elas finalizam o ciclo com
um profundo lilás.

x

Jacarandá Mimosifolia
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O jacarandá é uma árvore extremamente ornamental, chegando a 15
metros, na época da floração apresenta uma profusão de flores em
cachos de tons entre lilás e azul que cobrem por completo a árvore.

9

REQUALIFICAÇÃO DE VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA
EXISTENTES
9.1 Vestiário
Inicialmente, o espaço existente do vestiário será utilizado como barracão

de obras.
O vestiário existente deverá passar por requalificação em todos os itens
indicados em planilha orçamentária. Deverá ser realizado emassamento,
lixamento e pintura nas áreas internas e externas. Instalação de piso cerâmico
em todas as áreas, incluindo bancos dos vestiários e revestimento cerâmico até
o teto em todos os banheiros e áreas de chuveiro.
Os cômodos que não existirem pontos de luz, deverão ser instalados, com
manutenção e troca de fios danificados, bem como instalação de lampadas,
bocais, interruptores e tomadas.
O teto deverá passar por manutenção e revisão com troca de 20% do
telhamento, bem como instalação interna de forro de PVC com rodaforro.
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Lavatórios, chuveiros e torneiras deverão ser instalados onde encontramse em falta. Os vasos com caixa alta serão trocados por vasos com caixa
acoplada.
Todas as portas basculantes serão trocadas conforme especificação.
Duas arandelas serão instaladas na frente do vestiário, na parte superior
ao portão de entrada.
9.2 Quadra Poliesportiva
A quadra poliesportiva deverá ser pintada com tinta acrilica para piso,
incluindo demarcações de esportes (futebol, volei e basquete).
Toda a mureta da quadra deverá ser pintada em ambos os lados, bem
como toda a arquibancada.
Serão instalados novos refletores na quadra.

10 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS

10.1

Locação topográfica

Previamente à execução dos serviços, a Executante deverá confirmar
através de locação topográfica em campo; os eixos, as larguras, as extensões,
as elevações e cotas previstas em Projeto, reportando à Fiscalização as
eventuais divergências, imediatamente à sua constatação.

10.2

Regularização de Subleito

A regularização do subleito de Áreas a serem pavimentadas é a operação
destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. A regularização
será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados
no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do
pavimento.
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Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica
porventura existentes na área a ser regularizada. Após a execução de cortes,
com eventuais aterros, e adição do material em volume inferior a 20 m³, conforme
necessidade para atingir o greide de projeto, será procedida a escarificação
geral, na profundidade de 20 cm, seguida de homogeneização, umedecimento
ou secagem, compactação e acabamento.

10.3

Pavimentação em paralelepípedos

A execução da pavimentação em paralelepípedos se dará conforme as
etapas descritas a seguir.

10.3.1 Base em colchão de areia
Os pavimentos de paralelepípedos serão assentes sobre um colchão
(base) de areia.
O colchão de areia deverá obedecer aos alinhamentos e declividades
previstas no projeto, aplicado na espessura mínima de 10 cm, e regularizado de
acordo com a necessidade executiva.
A areia a ser aplicada deverá ter características granulométricas conforme
preconizado no documento Especificações de Serviço, e estar isenta de matéria
orgânica, sujidades e/ou elementos contaminantes, com grau de umidade
próxima ao ponto ótimo, verificada através de analise tátil-visual.
A Fiscalização deverá aprovar a areia a ser aplicada, previamente à
execução dos serviços.
10.3.2 Assentamento de paralelepípedos
Os paralelepípedos serão assentados nos eixos e níveis já consolidados
e trabalhados para a base e sub-base.
O assentamento das pedras é realizado, usualmente, uma a uma, por
profissional capacitado e experiente (calceteiro).
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As etapas do assentamento compreendem: marcação, cravação,
rejuntamento e compactação.
Recomenda-se que a compactação, para acomodação final das pedras,
seja executado mecanicamente.

11 CALÇADAS

11.1

Meio-fio em concreto

Os meios-fios a implantar serão em concreto com fck≥20 MPa, traço
volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia média: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m³.
As dimensões estão definidas nos detalhes típicos do projeto.
Recomenda-se que as peças utilizadas sejam pré-moldadas.
Caso solicitado, a Executante deverá apresentar Laudo de controle
tecnológico do concreto aplicado.
11.2

Regularização de superfície c/ motoniveladora

Deverá ser feito regularização com compactação em toda área de passeio
para receber novo passeio.
11.3

Passeios em concreto simples

Fundamentalmente, a faixa livre para circulação deve dispor de largura
mínima de 1,00m. E sempre que possível ampliá-la ao máximo possível
conforme a largura das vias, pavimentando-a com concreto com acabamento
liso, antiderrapante e de grande resistência.

11.4

Piso Tátil e Rampas

O piso tátil de alerta deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido
de deslocamento em texturas contrastantes com o restante do piso adjacente.
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Serão sempre utilizados para indicar inicio e termino de rampas;
rebaixamento de calçadas; obstáculos em balanço sobre a calçada e desníveis.
Em todas as interseções das vias contempladas no projeto, deverão ser
implantadas rampas de acesso nos quatro cantos facilitando a acessibilidade
para as faixas de travessias que deverão ser implantadas nas quatro travessias
da interseção.
As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33% (inclinação
suave) para atenderem a norma /04. ABNT – NBR 9050, e executadas conforme
projeto específico.

12 SINALIZAÇÃO
12.1

Placas de Sinalização Viária

Em todas as ruas das áreas de intervenção serão instaladas placas de
transito, conforme projeto específico.

12.2

Placas de logradouro

Em todas as ruas das áreas de intervenção serão instaladas placas de
identificação de logradouro, de maneira a identificar a rua de acordo com o nome
instituído legalmente para o local e conforme registros na Prefeitura e Correios.
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1.0

1.1
1.2
1.3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Engenheiro Civil
Encarregado Geral
Tec. Seg. do Trabalho

Mês 1
0,2
0,5
0,5

Mês 2
0,2
0,5
0,1

Mês 3
0,2
0,5
0,1

Mês 4
0,2
0,5
0,1

Mês 5
0,2
0,5
0,1

Mês 6
0,2
0,5
0,1

Mês 7
0,2
0,5
0,1

2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

2.2

Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

Mês 8
0,2
0,5
0,1

1 unidade

Em toda área da praça a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12: 1.952,94m²
3.0
3.1

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização de terreno c/ motoniveladora
Executada em toda área de implantação da obra = 1.952,94m²

3.2

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7
A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
(A) Área de corte para nivelamento:
(B) Altura da camada do corte:
(C) Estimativa de volume a expurgar:
(D) Empolamento:

1.952,94 m²
0,12 m
30%
30%

Volume bota-fora: (A) x (B) x (C) x (1,00+(D)) =
3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(A) Volume cortado:
(B) DMT estimado Jazida:

91,40 m³
2,00 km

(A) x (B) =
3.4

91,40 m³

182,80 m³xkm

Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida
Reposição do volume expurgado:

3.5

91,40 m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(A) Volume transportado:
(C) DMT estimado Jazida:

91,40 m³
7,00 km

Momento extraordinário de transporte: (A) x (B) =

639,80 m³xkm

3.6

Espalhamento de material com trator de esteiras

3.7

Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

Reposição do volume expurgado:

91,40 m³

Executado sobre todo volume espalhado:
4.0

91,40 m³

PISOS E ACESSIBILIDADE

4.1
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
(A) Área de piso conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12:
(B) Espessura do piso: 8 cm
Volume total de concreto: (A) x (B) =
4.2

615,92 m²
49,27 m³

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido (azul), p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
(A) Área do piso tátil direcional conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12: 40,12m²
(B) Área do piso tátil alerta conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12: 11,00m²
(C) Área total do Piso Tátil: (A)+(B) = 40,12m²+11,00m² = 51,12m²

4.3

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento
x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas
Perímetro total dos contornos da Praça+Canteiros Quadro de Áreas da Prancha 02/12: 271,30m
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4.4

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
(A) Piso intertravado em concreto pigmentado na cor amarela conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12: 50,00m²
(B) Piso intertravado em concreto pigmentado na cor vermelha conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12: 187,90m²
(C) Piso intertravado em concreto pigmentado na cor azul conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12: 43,33m²
Valor total = (A)+(B)+(C) = 50,00m² + 187,90m² + 43,33m² = 281,23m²

4.5

Execução de Colchão de areia
Conforme Quadro de áreas da Pracha 02/12: 197,52m²
Espessura: 0,15m
Volume = 197,52m² x 0,15m = 29,63m³

5.0

ACADEMIA AO AR LIVRE

5.1

Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado
Quantidade: 01

5.2

Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado
Quantidade: 02

5.3

Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado
Quantidade: 01

5.4

Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado
Quantidade: 01

5.5

Equipamento de ginástica - volante diagonal duplo - galvanizado
Quantidade: 01

5.6

Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado
Quantidade: 01

5.7

Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado
Quantidade: 01

5.8

Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado
Quantidade: 03

5.9

Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2"
Quantidade: 01

5.10

Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado
Quantidade: 01

6.0

PARQUE INFANTIL

6.1

Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m
Quantidade: 01

6.2

Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas
Quantidade: 01

6.3

Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4"
Quantidade: 01

6.4

Brinquedo - Amarelinha (Pintura no chão com tinta piso e demarcações conforme projeto)
Quantidade: 02

6.5

Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro
galv.4"
Quantidade: 01

6.6

Brinquedo em madeira para parque com escorregadeira e casa de madeira conforme projeto
Quantidade: 01
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7.0
7.1

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m (drenos e coletor subsuperficiais)
(A) Área da seção transversal dos drenos: (0,40 + 0,30) x 0,50 ÷ 2 =
(B) Extensão dos drenos: 5 sessões x 18,16m =
(C) Volume de escavação dos drenos: (A) x (B) =

0,18 m²
90,80 m
15,89 m³

(D) Área da seção transversal do tubo coletor: 0,30 x 0,30 =
(E) Extensão do tubo coletor:
(F) Volume de escavação do tubo coletor: (D) x (E) =

0,09 m²
36,00 m

Volume total de escavação: (C) + (F) =

7.2

3,24 m³
19,13 m³

Geotêxtil não tecido 100% poliéster instalado em dreno
(A) Perímetro interno dos drenos: 0,30+2x0,50+2x0,20 =
(B) Extensão dos drenos:
90,80 m

1,70 m

Área da manta inclusive transpasse: (A) x (B) =

1,30

Área da manta inclusive transpasse: (C) x (D) =

46,80 m²

Área Total da Manta:
7.3

154,36 m²

(C) Perímetro interno do coletor: 0,30+2x0,30+2x0,20 =
(D) Extensão do coletor:
36,00 m

201,16 m²

Colocação de brita 04 em filtro
(A) Área da seção transversal dos drenos: (0,40 + 0,30) x 0,50 ÷ 2 =
(B) Extensão dos drenos: 5 sessões x 18,16m =
(C) Volume de escavação dos drenos: (A) x (B) =
(D) Área da seção transversal dos tubos: 3,14 x 0,025² =
(E) Volume ocupado pelo tubo: (D) x (A) =
Volume do leito filtrante: (C) - (E) =

Volume do leito filtrante: (H) - (J) =

0,09
36,00
3,24
0,01
0,28

m²
m
m³
m²
m³

2,96 m³

Volume Total do Leito Filtrante:

18,67 m³

Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, dn 100 mm, para dreno
Executada estrutura drenante tipo "paralela" :
Executada estrutura drenante coletora :
Valor total =
126,80 m

7.5

m²
m
m³
m²
m³

15,71 m³

(F) Área da seção transversal do tubo coletor: 0,30 x 0,30 =
(G) Extensão do tubo coletor:
(H) Volume de escavação do tubo coletor: (D) x (E) =
(I) Área da seção transversal dos tubos: 3,14 x 0,05² =
(J) Volume ocupado pelo tubo: (D) x (A) =

7.4

0,18
90,80
15,89
0,00
0,18

90,80 m
36 m

Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m
Executada na extremidade do dreno coletor: 01 unidade

7.6

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7
A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
Expurgo do material das valas +30% de empolamento:

7.7

Lastro de brita 2
(A) Área do campo: 18,16 x 36,00 =
(B) Espessura da camada de brita:
Volume de brita #2 a aplicar: (A) x (B) =

7.8

24,87 m³

653,76 m²
0,04 m
26,15 m³

Lastro de brita 0
(A) Área do campo: 18,16 x 36,00 =
(B) Espessura da camada de brita:
Volume de brita #2 a aplicar: (A) x (B) =

653,76 m²
0,03 m
19,61 m³
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7.9

Pó de pedra
(A) Área do campo: 18,16 x 36,00 =
(B) Espessura da camada de brita:

653,76 m²
0,03 m

Volume de brita #2 a aplicar: (A) x (B) =
7.10

19,61 m³

Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c.
Executada em toda área interna do campo: 17,86 x 35,70 = 637,60 m²

7.11

Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia
tratada, borracha e mão de obra especializada
Aplicada toda área interna do campo: 17,86 x 35,70 = 637,60 m²

7.12

Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
01 Par
ALAMBRADO E MURETA PARA CAMPO DE FUTEBOL

7.13

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
(A) Perimetro do campo: 2x18,16 + 2x36 = 108,32 m
(B) Seção da vala: 0,30x0,30 = 0,09 m²
Perimetro da Quadra
(m)
(A)
108,32

7.14

seção da vala
TOTAL (m³)
(m²)
(B)
(A) x (B)
0,09
9,75

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.
Preenchimento de toda seção de vala escavada: 9,75 m³

7.15

Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento
Forma
Elemento
Pilares
Cintas
Total

7.16

b (m)

Qtdade
31,00
0,00

h (m)

0,15
0,15

0,20
0,09

l (m)
0,50
108,00

Área
(m²)
10,85
0,00
10,85

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60
de 5,0 mm
Aço
Elemento
Pilares

7.17

ø (mm)

Qtdade
31,00

N

5.0

C (m)
5,00

0,61

massa Nom.
(kg/m)
0,15

Peso
(kg)
14,18

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50
de 8,0 mm
Aço
Elemento
Cintas

7.18

ø (mm)

Qtdade
1,00

N

8.0

massa Nom.
(kg/m)
108,00
0,62

C (m)
2,00

Peso
(kg)
133,27

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50
de 10,0 mm
Aço
Elemento
Pilares

7.19

ø (mm)

Qtdade
31,00

10.0

N

massa Nom.
(kg/m)
0,70
0,40

C (m)
4,00

Peso
(kg)
34,29

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
Concreto
Elemento
Pilares
Cintas
Total

b (m)

Qtdade
31,00
1,00

0,15
0,15

h (m)
0,20
0,09

l (m)
0,50
108,00

Volume
(m³)
0,47
1,46
1,92
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7.20

Lançamento manual de concreto

7.21

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual
a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Volume total de concreto:1,92 m³

(A) Perimetro da Alvenaria: 2x18,16 + 2x36 - 1,00 (Portão) = 107,32 m
Perimetro da Quadra
(m)
(A)
107,32
7.22

Altura da mureta
(m)
(B)
0,50

TOTAL (m²)
(A) x (B)
53,66

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço
1:3 com preparo manual.
107,32 m²

Executado nas duas faces da alvenaria:
7.23

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de
fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm
107,32 m²

Executado sobre o chapisco:
7.24

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com
diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)
Perimetro da Quadra
(m)
(A)
108,32

7.25

altura do
TOTAL (m²)
alambrado
(m)
(B)
(A) x (B)
3,00
324,96

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
107,32 m²

Executado sobre o reboco:
7.26

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas
(A) Extensão dos montantes verticais: 54 tubos x 3,00 m = 162,00 m
(B) Extensão dos travamento horizontais: 3 tubos x 108,16 m = 324,48 m
(C) Extensão dos escoramentos : 38 tubos x 2,00 m = 76,00 m
(D) Extensão dos tubos: (A) + (B) + (C) = 562,48 m
Perimetro do tubo
TOTAL (m²)
Ø 2"
(m)
(E)
(D) x (E)
562,48
0,16
88,35

Extensão dos Tubos
(m)
(D)

8.0

REQUALIFICAÇÃO DE VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTES
VESTIÁRIO

8.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, duas demãos, cores padrão prefeitura
Perímetro = 11,40m+5,00m+11,40m+5,00m = 32,80m
Altura = 4,30m
Altura Total = 141,04m² - vão do portão de entrada 8,10m² = 132,94m²

8.2

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cor branco
Em todas as paredes internas até o forro: 104,76m²

8.3

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas e externas, uma demão
Em todas as paredes internas e externas: 237,70m²

8.4

Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 20% do material (Simonassi ou similar)
(11,40m + 0,80m (beiral)) x (5,00m + 0,50m (beiral)) = 12,20mx5,50m = 67,10m²

8.5

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC), instalado, com roda-forro
Área = 11,40mx5,00m = 57,00m²

8.6
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes internos, com rodapé h=7cm, cor clara
Em todos os ambientes internos, incluido rodapé: 50,29m²
8.7

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes
Em todas as paredes inteiras de banheiro e chuveiro: 104,70m²
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8.8

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e
instalação
Quantidade: 01 unidade

8.9

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Quantidade: 02 unidades (Lâmpadas e Tomadas)

8.10

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação
Quantidade: 01 unidade (Refletores Quadra Poliesportiva)

8.11

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Para manutenção de tomadas e luminárias: 60m

8.12

Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação.
Em todos os cômodos: 9 unidades

8.13

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
Quantidade: 02 unidades

8.14

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
Quantidade: 01 unidade

8.15

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
Quantidade: 04 unidades

8.16

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação
Para manutenção de tomadas e luminárias: 20m

8.17

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado
Quantidade: 06 unidades

8.18

Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação - área externa
Quantidade: 02 unidades

8.19

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira
cromada padrão popular - fornecimento e instalação
Quantidade: 01 unidade

8.20

Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação
Quantidade: 06 unidades

8.21

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação
Quantidade: 02 unidades

8.22

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha, fornecimento e instalação
Quantidade: 02 unidades

8.23

Porta lisa de madeira 0,90 x 2,10. Completa (ferragens, fechadura e vistas)
Quantidade: 02 unidades

8.24

Porta lisa de madeira 0,80 x 2,10. Completa (ferragens, fechadura e vistas)
Quantidade: 06 unidades

8.25

Janela basculante de alumínio e vidro, completa
4 unidades de 0,60x0,60m = 1,44m²
4 unidades de 1,00x0,60m = 2,40m²
Área Total = 3,84m²
QUADRA POLIESPORTIVA

8.26

Pintura de quadra com demarcações de esportes c/ tinta acrílica p/ pisos
Em toda área da Quadra = 559,32m²

8.27

Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
Quantidade: 01 par
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8.28

Conjunto para volei oficial com postes em tubo de aço galvanizado 3", H = 255cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10x10 cm
e antenas oficiais
Quantidade: 01 conjunto

8.29

Conjunto para basquete com tabelas em compensado naval, modelo oficial, 1,05x1,80m, esp. 18mm, completo, inclusive estrutura em tubos de aço
galvanizado de 4" e de 1", acabamento em massa plástica, primer e tinta esmalte sintético, com reforço tipo mão francesa, avanço livre de 2,30m
Quantidade: 01 conjunto

8.30

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Quantidade: 16 unidades

8.31

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para os dois lados da mureta
Em ambos os lados da mureta da quadra
Extensão: 98,60m
Altura: 0,60m
Area x 2 = 59,16 x 2 = 118,32m²

8.32

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos para arquibancada
Em toda área da arquibancada, incluindo muro externo e laterais: 255,40m²

9.0
9.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - 9m livre e 2m engastado
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.2

Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:
9.3

3,00 metros

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.15

423,27 metros

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.14

662,10 metros

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.13

499,29 metros

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.12

2,00 unidades

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.11

8,00 unidades

Relé de tempo 7PV00 20s 220V
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.10

21,00 unidades

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.9

7,00 unidades

Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm)
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.8

11,00 unidades

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.7

10,00 unidades

Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.6

10,00 unidades

Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares
ou similar
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.5

16,00 unidades

Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.4

4,00 unidades

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k

139,09 metros

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

2,00 metros
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de Praça da Creche Morada Real
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 17/11/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
9.16

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.17

279,13 metros

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

2,00 unidades

9.18

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação

9.19

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v

Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade

Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:
10.0

3,00 unidades

ACABAMENTOS
PAISAGISMO

10.1

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m
Planta - Ipê amarelo H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 09/12:

2,00 unidades

Planta - Ipê rosa H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 09/12:

4,00 unidades

Planta - Aroeira Salsa H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 09/12:

2,00 unidades

Planta - Manacá-da-Serra H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 09/12:

1,00 unidade

Planta - Jacarandá H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 09/12:

1,00 unidade
TOTAL = 10 unidades

10.2

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio
Conforme Quadro de Áreas Da Prancha 09/12:

10.3

169,55 m²

Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
Conforme Quantitativo Da Prancha 09/12:

54,00 unidades

MOBILIÁRIOS
10.4

Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem
Conforme Quantitativo Da Prancha 06/12:

7,00 unidades

10.5

Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

10.6

Cerca de eucalipto tratado, d= 20cm, Altura total 1,00m e corda de Sisal, conforme projeto

Conforme Quantitativo Da Prancha 06/12:

1,00 unidade

Conforme Detralhamento da prancha 07/12
Altura livre eucalipto = 0,50m
Altura eucalipto chumbado = 0,50m
Altura total peça de eucalipto= 1,00m
Extensão da cerca = 2 x 18,95 = 37,90m
BANCOS
10.7

Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m
Conforme Quantitativo Da Prancha 06/12:

10.8

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura e altura
conforme projeto
Conforme Quantitativo Da Prancha 06/12:

10.9

5,00 unidades

10,00 unidades

Bancos para canteiros de concreto em alvenaria de tijolos, assento em laje de concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos,
especificações conforme projeto
Canteiro 1 = 7,12m
Canteiro 2 = 22,78m
Canteiro 3 = 5,26m
Canteiro 4 = 5,25m
Canteiro 5 = 5,24m
Canteiro 6 = 5,25m
Canteiro 7 = 31,28m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de Praça da Creche Morada Real
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 17/11/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
Canteiro 8 = 14,76m
Total = 103,96m
11.0

SERVIÇOS FINAIS

11.1

Limpeza geral
Executada em toda Área construida da Praça conforme Quadro de Áreas da Prancha 02/12:

12.0

PAVIMENTAÇÃO

12.1

Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Trecho
Trecho 1
Trecho 2
Trecho 3

12.2

Largura (m)
6,00
12,40
3,70

1952,94 m²

Extensão (m) Área (m²)
59,80
358,80
30,70
380,68
28,98
107,226
Área Total =
846,71

Regularização e compactação de subleito de solo
Executado em toda área a ser pavimentada: 846,71m²

12.3

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
Executado em toda área a ser pavimentada: 846,71m²
CALÇADA

12.4

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)

12.5

Regularização de superfícies com motoniveladora

Em toda Extensão do Passeio conforme Prancha 11/12: 101,18m

Perímetro do passeio: 101,18m
Largura do Passeio: 1,00m
Área Total = 101,18m²
12.6
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.
Área do Passeio = 101,18m²
Espessura = 0,07m
Volume = 7,08m³
12.7

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado
Área piso tátil: 0,25mx0,25m = 0,0625m²
17 pisos por rampa: 17unidx0,0625m² = 1,0625m² por rampa
2 rampas: 2x1,0625m² = 2,13m² total
SINALIZAÇÃO

12.8

Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anticorrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva
Quantidade: 02 unidades

12.9

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros
Quantidade: 01 unidade

12.10 Pintura para demarcação de vaga de estacionamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva
6 vagas com delimitação de 1,29m² + 8m² de vaga para PNE
Área total = (6x1,29) + 8,00 = 15,74m²
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI
Nº do Contrato de Repasse:
Proponente/Tomador:
Empreendimento:

Prefeitura Municipal de Belo Campo
Construção de Praça da Creche Morada Real

Tipo de Obra:
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:

Construção de Praça
5%

Desoneração:

NÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

DESCRIÇÃO

SIGLA

1º Quartil

MÉDIA

3º Quartil

Administração Central
Seguros + Garantias
Riscos
Despesas Financeiras
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)
BDI COM Desoneração
BDI SEM Desoneração

AC
S
R
DF
L

3,00
0,80
0,97
0,59
6,16

4,00
0,80
1,27
1,23
7,40

5,50
1,00
1,27
1,39
8,96

BDI ADOTADO %
3,00
0,82
1,16
0,60
6,70

CP

3,65

3,65

3,65

3,65

ISS

2,00

3,50

5,00

5,00

0,00

4,50

4,50

0,00

20,34

22,12

25,00

23,38
OK

CPRB

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2.622/2013 – Plenário – TCU
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Em que:
AC = é a taxa de rateio da administração central;
S = é uma taxa representativa de seguros;
R = corresponde aos riscos e imprevistos;
G = é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF = é a taxa representativa das despesas financeiras;
L = corresponde à remuneração bruta do construtor;
I = é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de
Edifícios e Reformas é de 5%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem
Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração publica.

Belo Campo, Bahia, 17 de Novembro de 2021
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

BATISTA
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1.952,94m²
PRAÇA MORADA REAL, LOCALIZADO NO
BAIRRO MORADA REAL, BELO CAMPO BA
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RESUMO DO CONTRATO Nº 004-11/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: D.N. Papelaria e Informática Ltda.
Objeto: Fornecimento de Material de Expediente (Papel Ofício) para atender às necessidades das Secretarias
Municipais.
Valor do contrato: R$ 40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta reais).
Data de Assinatura: 10 de Novembro de 2021.
Prazo de duração: até 31/12/2021.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 012/2021.
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CONTRATO Nº 006-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ADICLEIA
SIQUEIRA VIEIRA SILVA NOS TERMOS
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado ADICLEIA SIQUEIRA VIEIRA SILVA,
pessoa física, brasileira, maior, agricultora, com registro de identidade nº 091.516.745-05 e cadastro no CPF nº
091.516.745-05, Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0032700015500307201215, residente no Povoado
Região de Bandarra, nº 3570, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominada CONTRATADA,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021,
fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do
FNDE, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 14.760,00 (quatorze mil setecentos e sessenta) por meio de depósito/transferência bancária na conta
corrente nº 18121-8, Agência 2856-8, do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Adicleia Siqueira Vieira Silva
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 010-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
E
COOPERATIVA DE PRODUTORES DOS
DERIVADOS DE MANDIOCA E TODOS OS
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA REGIÃO DO
RIO GAVIÃO E SERRA GERAL NOS
TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado COOPERATIVA DE PRODUTORES DOS

DERIV DE MANDIOCA E TODOS OS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E
ECONOMIA SOLIDÁRIA DA REGIÃO DO RIO GAVIÃO E SERRA GERAL pessoa jurídica,
com CNPJ 08.097.284/0001-98, Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0809728400012908181114
logradouro TV José Vieira, 88 no Centro no Município de Condeúba - REPRESENTANTE LEGAL: PAULO
SÉRGIO DA SILVA, brasileiro, maior com registro de identidade nº 06.863.987-26 e cadastro no CPF
963.940.645-72 denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores
alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas
que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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
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2.1 - A CONTRATADA compromete-se a entregar os produtos adquiridos conforme orientações e data pré-estabelecida
pela Secretaria Municipal de Educação.
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 Belo Campo-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$ 15.955,20 (quinze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) por meio de
depósito/transferência bancária na conta corrente 008831-5, Agência 3580-7, do Banco do Bradesco, 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 31/12/2021, 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: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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.
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Paulo Sérgio da Silva
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 012-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DINAMILTO
SANTOS NOVAIS NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado DINAMILTO SANTOS NOVAIS, pessoa física,
brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 12.663.199-99 e cadastro no CPF nº 021.943.135-32,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0021943135322807201018, residente na Fazenda Goivaras, nº 14,
zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº
8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados nas disposições da
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 9.174,00 (nove mil cento e setenta e quatro reais) por meio de depósito/transferência bancária na
conta corrente nº 9.942-2, Agência 2856-8 do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Dinamilto Santos Novais
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 004-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IZAAC
PEREIRA SANTOS NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado IZAAC PEREIRA SANTOS, pessoa física,
brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 1510182608 e cadastro no CPF nº 056.042.715-86,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0032700015500307201215, residente no Povoado Bomba II, nº 39,
zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO, com base nos termos da Lei nº
8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados nas disposições da
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 6.321,01 (seis mil trezentos e vinte e um reais e um centavo) por meio de depósito/transferência
bancária na conta corrente digital nº 25328580-1, Agência 0001, do BANCO 260 – NU BANK 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Izaac Pereira Santos
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 011-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JOÃO
PEREIRA NETO NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado JOÃO PEREIRA NETO pessoa física, brasileiro,
maior, agricultor, com registro de identidade nº 09.264.063-02 e cadastro no CPF nº 962.385.775-68,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0962385775680811181028, residente no Povoado de Lagoa do
Canto, nº 70, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO, com base nos
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados
nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 7.906,50 (sete mil novecentos e seis reais e cinquenta centavos) por meio de depósito/transferência
bancária na conta corrente nº 9.867-1, Agência 2856-8 do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
João Pereira Neto
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 003-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JOSÉ
CARLOS VIEIRA DE DEUS NOS TERMOS
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado JOSÉ CARLOS VIEIRA DE DEUS, pessoa
física, brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 08.641.300-74 e cadastro no CPF nº
007.795.165-40, Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0007795165402808190948, residente no Povoado
Bela Vista – Lagoa Suja, nº 21, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO,
com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021,
fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do
FNDE, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 5.498,80 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) por meio de
depósito/transferência bancária na conta poupança nº 9.971-6, Agência 2856-8, variação 51 do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
José Carlos Vieira de Deus
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 001-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LEANDRO
NOS
TERMOS
MENEZES
OLIVEIRA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado LEANDRO MENEZES OLIVEIRA, pessoa
física, brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 12.683.657-42 e cadastro no 031.294.225-79,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0031294225791502210242, residente na Fazenda Deus Dará, nº
9988, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominada CONTRATADA, com base nos termos da
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados nas
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 3.495,00 (três mil quatrocentos e noventa e cinco reais) por meio de depósito/transferência bancária
na conta corrente nº 75780-2, Agência 0188-0, do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CAHU3OAHCCN2D6NYGNIONQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021
255 - Ano - Nº 1025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________

Leandro Menezes Oliveira
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 002-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MARIVAN
ARAÚJO SANTOS NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado MARIVAN ARAÚJO SANTOS, pessoa física,
brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 11.252.442-75 e cadastro no CPF nº 042.708.075-47,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0042708075472805200927, residente na Fazenda DEUS DARÁ,
nº 101, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO, com base nos termos da
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados nas
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 1.902,00 (Hum mil novecentos e dois reais) por meio de depósito/transferência bancária na conta
corrente nº 11.599-1, Agência 2856-8 do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Marivan Araújo Santos
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 005-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MAURICIO
SILVA VIEIRA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado MAURICIO SILVA VIEIRA, pessoa física,
brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 20.942.954-27 e cadastro no CPF nº 077.383.445-12,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0077383445120307201207, residente no Povoado Região de
Bandarra, nº 56, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO, com base nos
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados
nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 19.995,16 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) por meio de
depósito/transferência bancária na conta corrente nº 18.120-X, Agência 2856-8, do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Mauricio Silva Vieira
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 009-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OSMAR
SILVA VIEIRA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado OSMAR SILVA VIEIRA, pessoa física,
brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 21.052.943-16 e cadastro no CPF nº 027.440.888-03,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0027440888031608181045, residente no Povoado Região de
Bandarra, nº 55, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO, com base nos
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados
nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 15.831,29 (quinze mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos) por meio de
depósito/transferência bancária na conta poupança nº 122.948-6, Agência 0188-0, Variação 51 do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Osmar Silva Vieira
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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11251,92
CONTRATO Nº 008-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERGIO
DIAS MACEDO NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado SERGIO DIAS MACEDO, pessoa física,
brasileiro, maior, agricultor, com registro de identidade nº 39.750.994-7 e cadastro no CPF nº 022.567.245-65,
Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0022567245651111191143, residente no Povoado Região de
Bandarra, nº 10, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominado CONTRATADO, com base nos
termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados
nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 11.251,92 (onze mil cento e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) por meio
de depósito/transferência bancária na conta corrente nº 18.125-0, Agência 2856-8, do Banco do Brasil, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Sérgio Dias Macedo
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 007-09/2021
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS, E QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA,
ATRAVÉS
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E VIVIANA
SILVA DE OLIVEIRA NOS TERMOS ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
14.237.333/0001-43, através do Fundo Municipal de Educação-FME, Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-50, denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro de identidade nº
9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia e por sua Secretária Municipal de Educação
(Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, residente
domiciliada na cidade de Belo Campo-Ba e do outro lado VIVIANA SILVA DE OLIVEIRA, pessoa física,
brasileira, maior, agricultora, com registro de identidade nº 13.866.913-99 e cadastro no CPF nº 024.187.06583, Declaração de Aptidão ao PRONAF nº SDW0216610888131609191243, residente no Povoado do Bomba,
nº 39, zona rural do Município de Belo Campo, Bahia, denominada CONTRATADA, com base nos termos da
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e na Chamada Pública nº 001/2021, fundamentados nas
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 11.947/2009 e na Resoluções do FNDE, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
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 001/2021, os quais
passam a fazer parte integrante do presente contrato, independentemente de anexo ou transcrição.
1.1 - A CONTRATADA compromete-se a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE
conforme descrito no Instrumento Convocatório nos valores e quantidades apresentados no Projeto de Venda constante do
processo de credenciamento.
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.
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.
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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 Belo Campo-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$ 6.164,00 (seis mil cento e sessenta e quatro reais) por meio de depósito/transferência bancária na
conta poupança nº 000931585899-4, Agência 3880, do Banco Caixa Econômica, 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 31/12/2021, podendo ser rescindido ou prorrogado, nos casos
previstos em Lei.
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:
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Órgão: 0306 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Programa/Atividade: 2.027 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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.
7.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93.
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.
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
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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 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado a Sra. Vanusa Ruas Freire Viana, Secretária
Municipal de Educação, como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
9.1.3 - 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 sub cláusula “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.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Advertência;
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;
Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Campo-Ba pelo mesmo prazo previsto na
alínea anterior;
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.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de rescisão por culpa da Contratada.
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.
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
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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 Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 06 de Setembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_______________________________

Vanusa Ruas Freire Viana
Gestora do FME
Contratante

_________________________________
Viviana Silva de Oliveira
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 008-11/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA
NEO
LUZ
PROJETOS
E
ENGENHARIA LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro
de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e
domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NEO LUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.833.656/0001-05, com sede na Rua Pernambuco, nº 153 Sala
204 e 205, bairro Pituba, na cidade de Salvador, Bahia, representada neste ato por Claudio Borges Medrado,
solteiro, técnico em Eletrotécnica, com registro de identidade nº 03.645.559-80, expedida pela SSP/BA e
cadastro no CPF nº 633.837.805-20, residente e domiciliado na Avenida Dom João VI, nº 800, Cond. Patio
Jardins, Torre C, APTO 102, bairro Brotas, na cidade de Salvador, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão
Eletrônico nº 025/2021 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Prestação de Serviços, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Prestação de Serviços de Eficientização e
expansão do sistema de Iluminação Pública (IP), envolvendo a atualização e substituição do sistema atual
para tecnologia de luminárias LED’s , bem como todas as demais atividades necessárias ao atendimento
das necessidades quanto a sua Iluminação Pública, conforme especificações constantes no Edital da Licitação
na Modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2021 e seus anexos.
1.2 - A contratação dos SERVIÇOS submete-se à Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
ulteriores alterações.
1.3 - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico n° 025/2021, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02.
1.4 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
prestação de serviços objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - Os pagamentos, objeto deste contrato, serão efetuados diretamente à Contratada ou representante legal,
através da Tesouraria Municipal, conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Dotação Orçamentária:
Órgão: 0308 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.003 - Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Pública
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E VALORES
3.1 O Preço Global para execução dos serviços é de R$ 4.430.618,28 (quatro milhões quatrocentos e trinta
mil seiscentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) divididos em 60 (sessenta) parcelas mensais, incluindo-
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se na mensuração os serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços
unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) 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 oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba.
3.3 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
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.
3.3.1 - A Contratada deverá realizar os serviços com base nos custos previstos em sua proposta de preços
final e deverá encaminhar junto a nota fiscal a planilha detalhada de custos e a comprovação do cumprimento
de todas as obrigações pertinentes.
3.4 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - Este contrato será celebrado com duração de 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura.
V - CLÁUSULA QUINTA - 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 Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelos serviços em
até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato;
e) 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;
a) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços
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;
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b) 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;
c) 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;
d) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
f) 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;
g) 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;
h) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 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 obrigarse 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 os serviços contratados se realizem com
esmero e perfeição, executando-os 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;
n) Cumprir todas as condições e exigências da Legislação e no Termo de Referência (Anexo VII do
Edital).
VI - CLÁUSULA SEXTA - 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;
a) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
b) 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;
c) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 - A CONTRATADA além das previstas no ato convocatório, sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de
suas obrigações, as seguintes multas e penalidades, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidades civil e
criminal:
a) 0,1 % um décimo por cento)) ao dia incidente sobre o valor do serviço contratado, até o trigésimo dia de
atraso, por serviço não realizado;
a) 05% (cinco por cento) sobre o valor do serviço contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,
por serviço não realizado, com o consequente cancelamento da Nota de Empenho ou documento
equivalente.
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b) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Campo-Ba, não serão
considerados como inadimplemento contratual.
7.2 - Além destas multas, o não cumprimento das cláusulas ou condições estipuladas no Instrumento Contratual,
sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento no
mês em que se verificar a ocorrência.
7.3 - As multas previstas nos subitens anteriores não serão aplicadas de modo cumulativo.
7.4 - Os valores das referidas multas serão descontados da CONTRATADA, mediante desconto a ser efetuado
em qualquer fatura ou crédito, em seu favor, que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
7.5 - 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.
7.6 - 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 dos seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE.
7.7 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a
tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.8 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
7.9 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
O presente contrato não implica, para a CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta,
de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio,
assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o
cumprimento do presente ajuste.
IX - CLÁUSULA NONVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
9.1 - 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.
9.1.1 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Nathan Ferraz Duarte,
ocupante do cargo Secretário Municipal de Obras, como representante da Contratante para Gestão e
Fiscalização do presente contrato.
9.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
X - CLÁUSULA DÉCIMA- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
10.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
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10.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
10.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
10.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
10.1.5 - É vetada a subcontratação de veículos, 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;
10.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
10.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei número 8.666/93 de 21/06/93.
10.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
10.1.8.1 - 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 dos serviços, sem prejuízo à Administração.
10.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
10.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
10.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
10.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens
de 10.1.1 a 10.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
10.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
10.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente da CONTRATANTE;
10.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
- Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
10.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização e o mesmo deverá reconhecer os direitos da administração, em
caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
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11.1 - 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.
11.2 - 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.
11.3 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico n°
025/2021, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
11.4 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
13.2 - 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.
Belo Campo-Ba, 23 de Novembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

_______________________________
Neo Luz Projetos e Engenharia Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 008-11/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA
NEOLUZ
PROJETOS
E
ENGENHARIA LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro, maior, com registro
de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº 998.267.805-10, residente e
domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, neste ato denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.833.656/0001-05, com sede na Rua Pernambuco, nº 153 Sala
204 e 205, bairro Pituba, na cidade de Salvador, Bahia, representada neste ato por Claudio Borges Medrado,
solteiro, técnico em Eletrotécnica, com registro de identidade nº 03.645.559-80, expedida pela SSP/BA e
cadastro no CPF nº 633.837.805-20, residente e domiciliado na Avenida Dom João VI, nº 800, Cond. Patio
Jardins, Torre C, APTO 102, bairro Brotas, na cidade de Salvador, Bahia, doravante denominada
CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão
Eletrônico nº 025/2021 resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento Prestação de Serviços, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Prestação de Serviços de Eficientização e
expansão do sistema de Iluminação Pública (IP), envolvendo a atualização e substituição do sistema atual
para tecnologia de luminárias LED’s , bem como todas as demais atividades necessárias ao atendimento
das necessidades quanto a sua Iluminação Pública, conforme especificações constantes no Edital da Licitação
na Modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2021 e seus anexos.
1.2 - A contratação dos SERVIÇOS submete-se à Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
ulteriores alterações.
1.3 - A presente contratação está sendo formalizada de forma direta, por Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico n° 025/2021, com base no, do art. 11, da Lei nº 10.520/02.
1.4 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
prestação de serviços objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - Os pagamentos, objeto deste contrato, serão efetuados diretamente à Contratada ou representante legal,
através da Tesouraria Municipal, conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Dotação Orçamentária:
Órgão: 0308 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.003 - Ampliação e Manutenção do Setor de Iluminação Pública
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E VALORES
3.1 O Preço Global para execução dos serviços é de R$ 4.430.618,28 (quatro milhões quatrocentos e trinta
mil seiscentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) divididos em 60 (sessenta) parcelas mensais, incluindo-
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se na mensuração os serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços
unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) 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 oito) horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba.
3.3 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
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.
3.3.1 - A Contratada deverá realizar os serviços com base nos custos previstos em sua proposta de preços
final e deverá encaminhar junto a nota fiscal a planilha detalhada de custos e a comprovação do cumprimento
de todas as obrigações pertinentes.
3.4 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1 - Este contrato será celebrado com duração de 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura.
V - CLÁUSULA QUINTA - 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 Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelos serviços em
até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato;
e) 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;
a) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços
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;
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b) 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;
c) 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;
d) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
f) 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;
g) 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;
h) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 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 obrigarse 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 os serviços contratados se realizem com
esmero e perfeição, executando-os 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;
n) Cumprir todas as condições e exigências da Legislação e no Termo de Referência (Anexo VII do
Edital).
VI - CLÁUSULA SEXTA - 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;
a) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
b) 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;
c) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato.
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1 - A CONTRATADA além das previstas no ato convocatório, sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de
suas obrigações, as seguintes multas e penalidades, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidades civil e
criminal:
a) 0,1 % um décimo por cento)) ao dia incidente sobre o valor do serviço contratado, até o trigésimo dia de
atraso, por serviço não realizado;
a) 05% (cinco por cento) sobre o valor do serviço contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,
por serviço não realizado, com o consequente cancelamento da Nota de Empenho ou documento
equivalente.
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b) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Campo-Ba, não serão
considerados como inadimplemento contratual.
7.2 - Além destas multas, o não cumprimento das cláusulas ou condições estipuladas no Instrumento Contratual,
sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento no
mês em que se verificar a ocorrência.
7.3 - As multas previstas nos subitens anteriores não serão aplicadas de modo cumulativo.
7.4 - Os valores das referidas multas serão descontados da CONTRATADA, mediante desconto a ser efetuado
em qualquer fatura ou crédito, em seu favor, que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
7.5 - 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.
7.6 - 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 dos seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE.
7.7 - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada fizer jus, ou recolhidas diretamente a
tesouraria da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua
comunicação, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
7.8 - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a contratada será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.
7.9 - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
O presente contrato não implica, para a CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta,
de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio,
assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal utilizado para o
cumprimento do presente ajuste.
IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
9.1 - 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.
9.1.1 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Nathan Ferraz Duarte,
ocupante do cargo Secretário Municipal de Obras, como representante da Contratante para Gestão e
Fiscalização do presente contrato.
9.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
9.3 - O prazo da realização do serviço é de 26/11/2021 a 23/11/2026.
X - CLÁUSULA DÉCIMA- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
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10.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
10.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
10.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;
10.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
10.1.5 - É vetada a subcontratação de veículos, 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;
10.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
10.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei número 8.666/93 de 21/06/93.
10.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
10.1.8.1 - 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 dos serviços, sem prejuízo à Administração.
10.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
10.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
10.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
10.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens
de 10.1.1 a 10.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
10.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
10.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente da CONTRATANTE;
10.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
- Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
10.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização e o mesmo deverá reconhecer os direitos da administração, em
caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
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11.1 - 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.
11.2 - 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.
11.3 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico n°
025/2021, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
11.4 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
13.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
13.2 - 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.
Belo Campo-Ba, 23 de Novembro de 2021.

_______________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

_______________________________
Neoluz Projetos e Engenharia Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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CONTRATO Nº 004-11/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO
CAMPO-BA,
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO
CAMPO-BA O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA D.N.
PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
NOS TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
brasileiro, maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF
sob o nº 998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia,, doravante denominada CONTRATANTE e em razão da Nota Técnica nº 001
MS/SE/FNS de 30 de julho de 2009 e do Ofício Circular nº 3.126 MS/SE/FNS, ambos do Ministério
da Saúde, figura neste ato como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Almiro Ferraz de Araújo, nº 179, Centro, na
cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste ato representado
por seu gestor, o Sr. Fábio Maia Prado e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Praça Napoleão Ferraz, s/n, centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 31.028.615/0001-98, neste ato representado por sua Secretária
Municipal de Educação (Gestora do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), a Sra. Vanusa Ruas
Freire Viana, e do outro lado a empresa D.N. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.780.254/0001-84, com sede no Rua Gilberto
Ribeiro Filho, nº 178, bairro São Paulo, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, representada
neste ato por Larissa Lyrio Rodrigues de Souza, brasileira, solteira, empresária, com registro de
identidade nº 16.331.380-62, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF nº 057.879.865-45, residente e
domiciliada na Rua Nova do Cajueiro, nº 38, bairro Cajueiro, na cidade de Santo Antônio de Jesus,
Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações e na Pregão Eletrônico nº 012/2021 e Ata de Registro de Preços nº 018/2021,
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 o Fornecimento de Material de
Expediente (Papel Ofício) para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme
especificações constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 012/2021 e Ata de Registro de
Preços nº 018/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é
de Fornecimento de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta reais) referente aos lotes 05 do Anexo I Edital de
Pregão Eletrônico nº 012/2021 e Ata de Registro de Preços nº 018/2021, a serem pagos de forma
parcelada e após a devida entrega dos produtos, que ocorrerá conforme necessidades da contratante.
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CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será até 31/12/2021 com vigência
a partir da data de assinatura do presente instrumento.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital, são estimativos e
representam a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
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:
Órgão: 0301 - Gabinete do Perfeito
Unidade: 01 - Gabinete do Perfeito
Atividade/Projeto: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Perfeito
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0302 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento
Atividade/Projeto: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0304 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 01 - Secretaria de Agricultura
Atividade/Projeto: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0305 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Unidade: 01 - Secretaria de Meio Ambiente
Atividade/Projeto: 2.020 - Manutenção do Setor de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0306 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 01 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 2.032 - Manutenção da Secretaria de Educação
Atividade/Projeto: 2.067 - Gestão de Programas Especiais de Alfabetização
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0306 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB
Atividade/Projeto: 2.032 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos do FUNDEB - 40%
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0307 - Secretaria de Transportes
Unidade: 01 - Secretaria de Transporte
Atividade/Projeto: 2.083 - Manutenção da Secretaria de Transportes
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0308 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.009 - Manutenção e Ampliação da Infra-Estrutura de Segurança Pública
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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Órgão: 0309 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.024 - Gestão das Ações do Programa Saúde da Familia-PSF
Atividade/Projeto: 2.025 - Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS
Atividade/Projeto: 2.050 - Gestão das Ações de Atenção Básica da Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0309 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde
Atividade/Projeto: 2.102 - Programa Saúde na Escola - PSE
Atividade/Projeto: 2.103 - Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária-FNS
Atividade/Projeto: 2.053 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0310 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.087 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0310 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção do Centro de Referência
Atividade/Projeto: 2.072 - Desenvolvimento das Ações do Piso Básico Fixo e Variável - PBF/PBV
Atividade/Projeto: 2.088 - Desenvolvimento das Ações do IGD
Atividade/Projeto: 2.089 - Gestão das Ações do Benefício Eventual
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Unidade: 01 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.034 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Cultura, Desporto
e Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos produtos será pelo tempo de duração do
contrato, indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor
correspondente.
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
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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 a 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 012/2021 e Ata de Registro de
Preços nº 018/2021, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
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 úteis 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: d-nautomacao2012@hotmail.com
Fac-Simile: (75) 3631-1025
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;
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 012/2021 e Ata de Registro de Preços nº
018/2021.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o
Sr. Isaque Ruas Lima Silva, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, como
representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-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.
Belo Campo-Ba, 10 de Novembro de 2021.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

Vanusa Ruas Freire Viana
Secretária Municipal de Educação

Fábio Maia Prado
Secretário Municipal de Saúde

_______________________________
D.N. Papelaria e Informática Ltda
Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________
Nome:
CPF:
2. ___________________________
Nome:
CPF:
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