Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada, na execução de
serviços de manutenção e conservação dos prédios de uso público do município de Nazaré/BA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
Razão Social: _____________________________________________________________________
CNPJ Nº _________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Cidade: _________________________ Estado: _______ Telefone: ______________________
Representante/Pessoa para
Contato:____________________________________________________
CPF:____________________________RG N º:__________________________________________.
Obtivemos, através do endereço eletrônico www.nazare.ba.gov.br o Edital da Licitação
do Município de Nazaré na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP.
__________________,_____de _____________ de 2021.
_____________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter departamento de Licitações, através do telefone:
75-3636-2711 ou por e-mail licitanazareba@gmail.com.
A não remessa do recibo exime a pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Nazaré – BA, 05 de outubro de 2021.

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Pregoeira
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EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº
10.024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013, (Decreto
Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015), Decreto nº 0129 de 17 de março de 2021,
publicado em 18.03.2021 (Comissão Permanente de Licitação)
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01749/2021, 15
DE SETEMBRO DE 2021.
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
☒ Sim ☐ Não
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
Nº 900488
VIII. TIPO DE LICITAÇÃO
IX. REGIME DE EXECUÇÃO
Menor Preço Global
INDIRETA, PELO REGIME DA EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL.
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
☐Sim ☒Não
☐ SIM ☒ NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa especializada, na execução de
serviços de manutenção e conservação dos prédios de uso público do município de Nazaré/BA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
XIV. DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 08/10/2021 - HORÁRIO: 08:00h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XVI. INÍCIO DA DISPUTA
DATA: 22/10/2021 - HORÁRIO: 09h:00 MIN
Data: 22/10/2021 - Horário: 10h30min
XV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão: 64000 - Secretaria de Infraestrutura Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1107 Elemento de
despesa: 339039
Fonte de recurso: 0100.00 Valor: R$ 1.000.000,00
Órgão: 64000 - Secretaria de Infraestrutura Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1107 Elemento de
despesa: 449051
Fonte de recurso: 0142.42 Valor: R$ 1.429.680,03
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação Projeto/Atividade: 12.365.0001: 2029 Elemento de des
pesa: 339039
Fonte de recurso: 7101.001 Valor: R$ 350.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação Projeto/Atividade: 12.365.0001: 2029 Elemento de
despesa: 339039
Fonte de recurso: 0119.019
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Valor: R$ 350.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação Projeto/Atividade: 12.122.0001: 2122 Elemento de
despesa: 449051
Fonte de recurso: 7101.01 Valor: R$ 400.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação Projeto/Atividade: 12.361.0001: 2139 Elemento de
despesa: 449051
Fonte de recurso: 7101.019 Valor: R$ 400.000,00
Órgão: 60000 - Secretaria de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.002: 1003 Elemento de despesa:
449051
Fonte de recurso: 6102.02
Valor: R$ 20.000,00
Órgão: 60000 - Secretaria de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.002: 1003 Elemento de despesa:
449051
Fonte de recurso: 0114.14
Valor: R$ 215.694,25
XVII. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
XVIII. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
Conforme Necessidade da Unidade
XIX - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Departamento de Licitações e Compras e
sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, na Secretaria Municipal de
Administração, sito a Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro, Prédio da Prefeitura Municipal,
Nazaré- Bahia, pelo Telefone: (75) 3636-2711 ou pelo e-mail: licitanazareba@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
ATO DE NOMEAÇÃO: Decreto nº 0129 de 17 de março de 2021, publicado em 18.03.2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
MINUTA EDITAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE NAZARÉ, por intermédio da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, através de
Pregoeira, Decreto nº 0129 de 17 de março de 2021, publicado em 18.03.2021, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global, para a contratação de empresa
especializada, na execução de serviços de manutenção e conservação dos prédios de uso público do
município de Nazaré/BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.
DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DATA: 08/10/2021 - HORÁRIO: 08:00h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
INÍCIO DA DISPUTA
DATA: 22/10/2021 - HORÁRIO: 09h:00
Data: 22/10/2021 - Horário: 10h30min
MIN

1. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº
10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº
13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto
Federal nº 7892/2013, (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015), Sistema de Registro
de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores de
toda a legislação referida Decreto nº 0129 de 17 de março de 2021, publicado em 18.03.2021
(Comissão Permanente de Licitação) e alterações pertinentes.
SEÇÃO I - DO OBJETO
2.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada, na execução de
serviços de manutenção e conservação dos prédios de uso público do município de Nazaré/BA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
SEÇÃO II - DA DESPESA
4. Para a licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III- DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
5. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.
6. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde;
b) Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer;
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c) Secretaria Municipal de Administração;
d) Secretaria Municipal da Agricultura;
e) Secretaria Municipal de Assistência Social.
6.1. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12
/01/2015), Sistema de Registro de Preços.
6.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
6.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.1.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
6.1.5. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
7. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
8. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus
anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA
HABILITAÇÃO”.
8.1.
A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas neste edital.
8.2.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
9. Não poderão participar deste Pregão:
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9.1.
Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
9.1.1. Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem autorização
específica dos sócios para contratar com a Administração objeto diverso do previsto no contrato
social ou estatuto;
9.1.2. A autorização assemblear deverá observar as regras de convocação e de quórum para
instauração e deliberação previstas em lei para cada tipo de sociedade.
9.1.3. Para fins de comprovação, o licitante deverá apresentar a ata da assembleia ou o documento
equivalente.
9.2.
Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal,
previstos na Lei Complementar nº 101/00;
9.3.
Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
9.4.
Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do
(Decreto Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015), Sistema de Registro de Preços ou
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
9.5.
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº
9.605/98;
9.6.
Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
9.7.
Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou
extrajudicial;
9.8.
Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II
da Constituição e art. 61, inciso I, alínea a Lei Orgânica Municipal);
9.9.
Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
9.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/93.
10.
Só participarão da reabertura da sessão pública, prevista na Seção “DA REABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA”, os licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio
disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a
ausência de manifestação neste momento.
11.
O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
12.
No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
12.1. O enquadramento como microempresa – ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela
Lei Complementar nº 123/06.
12.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º,
VI da Lei Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento
concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.
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12.3. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.
13.
A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06
independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário
simplificado.
14.
Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº
6.204/07).
14.1. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada a
pregoeira até a data e horário marcados para abertura da sessão.
15.
A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
16.
A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento.
SEÇÃO VI – DA HABILITAÇÃO
17.
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.

Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
Habilitação Jurídica;
Qualificação econômico-financeira;
Regularidade fiscal e trabalhista;
Qualificação técnica e
Documentação complementar.

19.
Documentos relativos à habilitação jurídica:
19.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
19.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
19.3. Decreto de autorização, no caso 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.
19.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
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20.
Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
20.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
20.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
20.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante.
20.2.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para
satisfação da exigência do item 21.2. do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de
transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos
transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de
Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e
demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser xd confirmado no site da
Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da empresa
junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
20.2.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
20.2.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes
fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
20.2.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
20.2.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
21.2.6.1 A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor estimado da
contratação, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.
20.2.7. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
20.2.8. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da
apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a
documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador
responsável.
21.2.9 A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na forma
prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em substituição.
21.
Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
21.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
21.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
21.3. Prova de regularidade perante:
21.3.1. A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da
Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
21.3.2. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
21.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal.
21.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.
22.
Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
23.
As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da
data da abertura da sessão pública.
24.
As ME/EPPe seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº
123/06).
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24.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
24.2. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
24.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
25.

Documentos relativos à Qualificação Técnica:

25.1

Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica) e prova de
inscrição ou registro do(s) profissionais (certidão pessoa física), junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e
Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede
ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de
validade;

25.2

Comprovação de a licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade TécnicoProfissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico
– CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços com
características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
25.3 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das
empresas que o compõem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/serviços de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
25.3.1 O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:
25.3.2 Nome do contratado e do contratante;
25.3.3 Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de
registro(s) no CREA
25.3.4 Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
25.3.5 Localização da obra ou dos serviços
25.3.6 Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
25.3.7 Data do início e término dos serviços;
25.3.8 A comprovação de vínculo profissional se fará:
a) Com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante
como contratante do profissional ou;
b) Através do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio ou;
c) Através de contrato de prestação de serviço, desde que o profissional seja devidamente
registrado no CREA ou CAU da região competente da prestação do serviço, com
comprovação de vínculo na data do recebimento dos envelopes de Habilitação e de Preços,
OU;
d) Através da apresentação de promessa de prestação de serviços, celebrado de acordo com a
legislação civil comum (nesses casos do deverão ser anexados os contratos e declarações
individuais, por escrito, dos profissionais apresentados, autorizando sua inclusão na
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equipe técnica e confirmando a sua futura participação na execução dos trabalhos.
25.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
25.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
26. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
26.1. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências deste Edital;
26.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
26.3. que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99;
26.4. que a proposta foi elaborada de forma independente;
26.5. o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06.
26.6. Declaração de Cumprimento a Requisitos Especiais, conforme Modelo Anexo X:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura
Municipal de Nazaré;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a execução dos
serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do
objeto;
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos a participar
desta licitação.
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços
objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.
27.
A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste
item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
28.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

29.
Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
30.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
30.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
30.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
30.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
30.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por
servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Nazaré, lotado na Secretaria Municipal de Infra
Estrutura, designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou Membro da Equipe de
Apoio.
31.
Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
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SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
32.
O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
33.
O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta
utilização.
34.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e
a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na
forma eletrônica.
35.
O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Nazaré responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
36.
A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Nazaré.
37.
A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
SEÇÃO VIII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
38.
Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, por meio do sistema, o ato convocatório do pregão.
38.1. Caberá a pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
38.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
39.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a
pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
40.1 O(a) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos
40.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
41.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.
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41.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela pregoeira serão autuados
no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
SEÇÃO IX – DA PROPOSTA
42.
O licitante deverá encaminhar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos da habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
43.1 Os documentos de Habilitação deverá ser anexado em cada item/lote que o Licitante deseja
concorrer, sob pena de desclassificação caso o licitante insira os documentos apenas em um
item/lote.
43.2 O licitante deverá inserir as informações da proposta de preço apenas no sistema de forma
detalhada, similares à especificação do Termo de Referência descrevendo o serviço ofertado,
quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como o valor
global da proposta.
43.2.1 No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o Edital,
prevalecerá a especificação constante no Edital.
43.2.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
43.2.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha
de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
43.2.4 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
43.2.5 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com
a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base
na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN
SEGES/MPDG n.5/2017.
43.2.6 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:
43.2.7 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a pregoeira ou à
fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.
43.2.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
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43.2.9 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
43.2.10 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
43.2.11 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
43.2.12 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
42.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
42.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006
43.

Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.

44.
Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.
45. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
46. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
47.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO X – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
48.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela pregoeira, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
49.
A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
50. No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, o(a)
Pregoeiro(a) deverá sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos
trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão para o seu
prosseguimento, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade. Acórdão
2842/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
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51. É irregular a prática de atos da sessão pública do pregão eletrônico fora do horário de
expediente, por ofender o princípio da razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005 e art. 2º da
Lei 9.784/1999). Acórdão 592/2017-Plenário | Relator: ANA ARRAES
SEÇÃO XI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
52.

A sessão pública poderá ser reaberta:

53.1 Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada,
não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitação do preço; e
53.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
53.3 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
53.4 O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de
desempate da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o
próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
53.5 O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado
levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
53.6 Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”;
53.7 Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de
preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”;
53.8 Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais
fases previstas neste Edital.
53.9 A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.
53.10 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
54 Aberta a sessão, a pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
55 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
56 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
SEÇÃO XIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
57
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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57.1Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
58
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo,
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
59
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por centos superior àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
59.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
60
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
61 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá
o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
62. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.
63. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado pelo valor
total/unitário.
63.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013);
63.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01,
sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013)
64. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o(a) Pregoeiro(a)
poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a
ser admitido como variação entre um lance e outro.
65. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
66. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
67.Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
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68.Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração.

69. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
70 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
71 A pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de
eventual diligência.
72 Realizada a diligência, a pregoeira notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será
dado prosseguimento à sessão pública.
SEÇÃO XIV – DA DESCONEXÃO DO(A) PREGOEIRO(A)
73 Se ocorrer a desconexão da pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
74 No caso da desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas
da comunicação expressa do fato pela pregoeira aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para
divulgação.
75 A Sessão Eletrônica poderá ser suspensa, após a comunicação
SEÇÃO XV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
76 Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que a pregoeira possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
77 A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado,
após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45,
inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
78 A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais
exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº
123/06).
79 Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem
classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
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80 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta ou lance mais
vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
81 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista
na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
82 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas
de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que
se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
83 Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora,
atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
84 O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XVI – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
85 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
86 Havendo eventual empate entre propostas ou lances após realizado o procedimento previsto na
Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério de
desempate, será assegurada preferência:
86.1
Sucessivamente, aos serviços:
86.2 prestados por empresas brasileiras;
86.3 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
86.4 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
87 Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio, pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.
SEÇÃO XVII - DA NEGOCIAÇÃO
88 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
89 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
90 No pregão, qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas deve ocorrer na
etapa de negociação, a qual deve ser realizada entre a pregoeira e o licitante por meio do sistema
eletrônico (art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 5.450/2005), tendo como finalidade a obtenção de preços
melhores dos que os cotados na fase competitiva e, consequentemente, a proposta mais vantajosa
para a Administração. Acórdão 834/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
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91 O (A) Pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de mínimo de duas
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
92
É facultado a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
93 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta
SEÇÃO XVIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
94. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
95.O critério de julgamento será o Menor Preço Global.
96. Será desclassificada a proposta final que:
a. Contenha vícios ou ilegalidades;
b. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
c. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
c.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
c.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.
97. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha
de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.
98.A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente
via sistema, no prazo de 2 horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a), com os respectivos
valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo(a) Pregoeiro(a) no momento da
aceitação do lance vencedor.
99.A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não
contrariem exigências legais.
100. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
100.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N.
5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
100.2 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
101. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
102. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
103. É facultado a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
104. O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de mínimo de duas horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
104.1 É facultado a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
104.1.1Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se as planilhas
de custo readequadas com o valor final ofertado.
104.2Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
104.3 O(A) Pregoeiro(a) analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
104.4 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a), desde
que não haja majoração do preço.
105. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
105.1.1
Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.
105.2 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada
no objeto.
106. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Nazaré para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro
de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa
física ou jurídica qualificada.
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107. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
108.Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
109.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
110.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
111. No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
SEÇÃO XIX – DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO
112.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do
serviço e compatibilidade do preço, o(a) Pregoeiro(a) verificará, como condição prévia ao exame da
documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU
113. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
114.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°
8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário).
115.Constatada a existência de vedação à participação no certame, o(a) Pregoeiro(a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação
116.Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva
para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de
desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o(a) Pregoeiro(a) poderá consultar o Portal da
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos
Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório
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dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como
condição para esse benefício.
116.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal o(a)
Pregoeiro(a) indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo
3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
117 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio dos documentos encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do
sistema.
118. O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA PARA
INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM
ANEXADOS NO MESMO LOCAL DA PROPOSTA, CASO CONTRÁRIO, A PROPOSTA SERÁ
DESCLASSIFICADA POR IDENTIFICAÇÃO.
119. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
120. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação.
121. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
122. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
123. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
124. 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.
125. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, a pregoeira procederá na forma prevista
na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
126.Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as proposta forem desclassificadas, a
pregoeira poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos
ou de outras propostas, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de
desclassificação.

SEÇÃO XX – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
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127.A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de mínimo de
duas horas horas/dias, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá:
127.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
127.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor;
127.2.1
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
127.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
127.4Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
127.5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
127.6 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.
127.7 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
127.8 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
127.9 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
SEÇÃO XXI - DA VISTORIA
128
A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições
para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Edital e Anexos.
128.1 A realização da vistoria para a execução do objeto deste Pregão é facultativa.
SEÇÃO XXII - DOS RECURSOS
129
Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
129.1 No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso
deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no
mérito da questão. Acórdão 602/2018-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO
130
Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados
poderão solicitar a(o) Pregoeiro(a) o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio
hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de habilitação apresentados
pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
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131. Havendo quem se manifeste, caberá a(o) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
132. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
133. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a presença
dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação – TCU
Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1.
134.A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da
sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a pregoeira autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
135. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
136. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
137. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
138. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a),
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
139.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
140.A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
SEÇÃO XXIV– DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
141. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
142.O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que devidamente aceito.
143.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido
pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no presente
instrumento convocatório.
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144.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

145. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
146.Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens
com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação baseada
na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para fins de
eventual contratação.
147.No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantêm as
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante toda
a vigência da ata.
148. Constatada a irregularidade, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente ou em qualquer outra hipótese de cancelamento do registro
prevista no (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015), Sistema de Registro de Preços a
Prefeitura Municipal poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
SEÇÃO XXV – DA VIGÊNCIA DA ATA
149.A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
SEÇÃO XXVI – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
150.A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão
à disciplina do (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015), conforme previsto na Ata de
Registro de Preços anexa ao Edital.
151.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da possibilidade de
alterações dos contratos eventualmente firmados.

SEÇÃO XXVII – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
152.A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c)
autorização de fornecimento; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os
requisitos pertinentes do (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015).
153.O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo
de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
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assinar o Contrato, conforme for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
154.Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
155.Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta da
regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
156.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.
157.É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
158.As empresas a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pela empresa
contratada, com a descrição dos bens a serem fornecidos e seus respectivos valores.
159.A subcontratação somente será autorizada mediante apresentação,
subcontratada, de toda a documentação de habilitação exigida neste Edital.

pela

empresa

160.A empresa contratada é responsável pelos danos causados pela subcontratada à Administração
ou a terceiros na execução do objeto subcontratado.
161.A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa subcontratada, na
hipótese de extinção da subcontratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e
seus anexos.
162.Aplicam-se às empresas subcontratadas todas as restrições previstas neste edital.
163.A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
164.Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à
Administração.
SEÇÃO XXVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO
165.Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter 5%
(cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizações e
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando
do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações e ressarcimentos.
SEÇÃO XXIX - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
166.A contratação será formalizada através de contrato, quando for o caso.
SEÇÃO XXX – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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167. O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos,
nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XXXI – DO PREÇO
168. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
a) Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E do IBGE, ou índice que vier a ser
determinado pela legislação à época em vigor, prevalecendo o índice mais favorável à
Contratante.
b) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
c) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
d) Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
e) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
f) Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
g) O reajuste será realizado por apostilamento.
SEÇÃO XXXII - DAS OBRIGAÇÕES:
169. O CONTRATADO OBRIGA-SE A:
a)

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

b)

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

c)

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

d)

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

e)

A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
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regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT;
f)

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

g)

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

h)

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.

i)

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

j)

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

k)

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, no prazo determinado.

l)

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

m) Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
n)

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

o)

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

p)

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

q)

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

r)

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57
da Lei nº 8.666, de 1993.

s)

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
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t)

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

u)

Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se
tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

v)

Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável
pela execução da parcela originalmente subcontratada.

w)

Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratação.

SEÇÃO XXXIII- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
170.

O MUNICÍPIO DE NAZARÉ obriga-se a:

a)
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b)
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
c)
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
d)
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
e)
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber;
f)

Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
i. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
ii. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
iii. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.

g)
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
h)

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

i)
Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;
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j)
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento
do serviço e notificações expedidas;
k)
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
SEÇÃO XXXIV - DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO
171. A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviços – OS, emitida
pelas unidades solicitantes da Prefeitura Municipal de Nazaré, sempre e quando houver necessidade
de realização dos serviços contratados.
172. Os serviços serão realizados em estrita obediência às especificações descritas nas planilhas
de referência de serviços e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil-SINAPI Sistema de Custos referenciais de Obras, e devem obedecer aos padrões de
segurança e legislações vigentes.
173. O prazo para execução dos serviços contratados, será identificado em cada ordem de serviço,
sempre de acordo com as necessidades da Prefeitura e previa concordância com a Empresa;
estritamente de acordo com as especificações deste documento, responsabilizando-se pelo
refazimento total ou parcial, na hipótese de se constatar falhas na execução do serviço ou esta
estiver em desacordo com as especificações acordadas.
174. Os serviços serão prestados em todos os prédios, praças, canteiros públicos e unidades
administrativas da Prefeitura Municipal localizada na cidade de Nazaré, no Estado da Bahia.
175. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a Nota de
Empenho e/ou realizar o serviço, serão convocados os demais fornecedores classificados na
licitação, respeitando-se as condições de fornecimento e as negociações para redução dos valores,
aplicando-se as penalidades previstas.
176. Havendo qualquer divergência entre os quantitativos e especificações cadastrados na Nota
Fiscal e àqueles registrados na Instituição, a Nota Fiscal não será liquidada até que o
estabelecimento comprove que a Nota foi expedida corretamente, ou retifique o documento fiscal.
177. Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço
executado.
178.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
179. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993.
180. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ-BA.
SEÇÃO XXXV - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
181.

O início da execução dos serviços se dará após a entrega da nota de empenho, bem como da
Ordem de Serviços à contratada;
182. O prazo para execução dos serviços será no espaço de tempo de 10 a 20 minutos ou a
depender da necessidade, em prazo de até 02 (dois) dias, após a emissão da Autorização do Serviço.
183. Os serviços licitados deverão ser executados em conformidade com o Temo de Referencia e
Autorização do Serviços.
184. Os serviços recusados pelo contratante deverá(ão) ser substituido(s), automaticamente no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação, correndo por conta do
fornecedor as despesas a substituição dos veículos recusados.
185. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, serviços que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas no Termo de Referência;
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186. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros
(servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93.
187. Todos os serviços deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho/Autorização de
Serviço, que poderá ser acompanhada da Relação dos serviços ou de outro documento emitido pela
SECRETARIA RESPONSÁVEL;
188. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e
ainda:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta
Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação.
189. Após o recebimento provisório a SECRETARIA REQUISITANTE atestará a Nota Fiscal se
constatado que os serviços atendem ao edital;
190. Caso os serviços se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará
a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 48(quarenta e oito) horas contados da
notificação;
191. Neste caso, o recebimento do(s) serviço(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua
substituição será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o
recebimento definitivo, estando a CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das
condições editalícias;
192.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
193. A CONTRATANTE recusará os serviços nas seguintes hipóteses QUANDO:
a) houver qualquer situação em desacordo entre os serviços executados e o Edital do Pregão e
de seus Anexos ou a Nota de Empenho;
b) a Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o
discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;
c) a Nota Fiscal deixar de conter os nomes dos serviços, em conformidade com o Termo de
Referencias;
d) Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/93, a SECRETARIA REQUISITANTE, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar
o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.
SEÇÃO XXXVI – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
194. O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
195. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
SEÇÃO XXXVII - DO PAGAMENTO
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196. A empresa contratada, após a realização do serviço, apresentará ao gestor/fiscal do contrato
a nota fiscal, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento, aceite definitivo e ateste
do fiscal do contrato.
197. Após ateste do fiscal do contrato, o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias.
198. Os serviços e/ou materiais serão pagos de acordo com os valores constantes da tabela SINAPI
– Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI, com planilha ofertada pela Licitante, acrescidos do BDI
demonstrado no Apêndice 1.
165.1 Nos pagamentos dos serviços e materiais estão incluídos os encargos sociais (de acordo com o
SINAPI e ORSE) e impostos (incluídos no BDI).
199. Para que seja efetuado o pagamento, além do atendimento às exigências normais cabíveis,
exige-se que a CONTRATADA atenda ao TAC Nº 01/2014 que exige comprovação de:
- Registro na CTPS de todos os trabalhadores;
- Fornecimento de água potável;
- Fornecimento de EPI’s adequados ao risco;
- Fornecimento de Vale alimentação e café da manhã.
200. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de
aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
201. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
202. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
203. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
204. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pelo contratado.
205. O valor do pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em
que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são
inerentes.
206. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
207. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
SEÇÃO XXXVIII - DAS SANÇÕES
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208. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
a. Advertência por escrito;
b. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta)
dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
c. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
209. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
a. Advertência por escrito;
b. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,03% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento).
c. Em caso de inexecução total, multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato;
d. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
210. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
211. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para
inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
212. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
213. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado
ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
214. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos
pela Administração.
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SEÇÃO XXXIX - DA RESCISÃO DO CONTRATO
215. Constituem motivo para rescisão do contrato:
a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
d. O atraso injustificado no início da execução do serviço;
e. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital
e no contrato;
g. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;
h. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
i. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei
nº 8.666/93;
j. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
k. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
l. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
m. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
n. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
o. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a
situação;
p. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da
execução dos serviços, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
q. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;
r. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;
s. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
t. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
SEÇÃO XL - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
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216. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
217. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
SEÇÃO XLI – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
218. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento
quando eivado de vício insanável.
219. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
220. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
221. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos
atos que diretamente dependam, ou seja, consequência do ato anulado.
222. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.
223. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
224. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa.
225. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou
aos demais interessados.
SEÇÃO XLII - DO FORO
226. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Nazaré, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XLIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
227. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
228. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
aquisição.
229. É facultada a(o) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive
fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou
documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do
processo desde a realização da Sessão Pública.
230. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
231. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de
Nazaré.
SEÇÃO XLIV - DOS ANEXOS
232. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a.
Termo de Referência – Anexo I;
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b.
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II;
c.
Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06) – Anexo III;
d.
Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame – Credenciamento-Anexo IV;
e.
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação –
Anexo V;
f.
Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias – Anexo VI;
g.
Modelo de Declaração de Inexistência de Menor – Anexo VI;
h.
Minuta do Contrato- Anexo VII;
i.
Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo VIII;
j.
Modelo de Declaração de Indicação do Responsável Técnico - Anexo IX
k.
Modelo de Declaração de Cumprimento a Requisitos Especiais - Anexo X
l.
Modelo de Proposta de Preços – Anexo XI.
m.
Modelo de Planilha de Proposta de Preços – Anexo XII

Nazaré - BA, 05 de outubro de 2021.

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas
Decreto nº 0129 de 17 de março de 2021, publicado em 18.03.2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS
PRÉDIOS DE USO PÚBLICO

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada, na execução de serviços de manutenção e
conservação dos prédios de uso público do município de Nazaré/BA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
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FIBROMINERAL,
DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAM
ENTO.
AF_12/2017
RETIRADA DE
PLACAS
DIVISÓRIAS DE
GRANITO
REMOÇÃO DE
VIDRO LISO
COMUM DE
ESQUADRIA
COM BAGUETE
DE MADEIRA.
AF_01/2021
REMOÇÃO DE
PORTAS, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017

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

un
d

100

1,1
6

1,44

144,0
0

un
d

200

6,8
1

8,45

1.690
,00

m²

100

1,5
6

1,94

194,0
0

m²

100

21,
43

26,6
1

2.661
,00

m²

200

13,
19

16,3
8

3.276
,00

m²

200

7,0
6

8,76

1.752
,00

m²

200

25,7
3

31,9
4

6.388,
00
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1.1
6

SIN
API

97647

1.1
7

SIN
API

97631

1.1
8

SIN
API

97622

1.1
9

SIN
API

97628

1.2
0

SIN
API

97625

1.2
1

SIN
API

97634

1.2
2

SIN
API

97633

REMOÇÃO DE
TELHAS, DE
FIBROCIMENTO,
METÁLICA E
CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE
ARGAMASSAS, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENT
O. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE
BLOCO FURADO,
DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE
LAJES, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENT
O. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE
REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE
FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE
REVESTIMENTO
CERÂMICO, DE

m²

150

2,7
0

3,35

502,5

m²

100

2,5
1

3,12

312,0
0

m³

20

41,
97

52,1
1

1.042,
20

m³

20

207
,47

257,
57

5.151,
40

m³

200

45,
03

55,9
0

11.180
,00

m²

300

10,
35

12,8
5

3.855,
00

m²

200

17,
45

21,6
6

4.332,
00
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FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
1.2
3

SIN
API

97643

1.2
4

SIN
API

97641

1.2
5

SIN
API

97645

2

PAREDES, PAINEIS
E DIVISÓRIAS

2.1

SIN
API

REMOÇÃO DE PISO
DE MADEIRA
(ASSOALHO E
BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE
FORRO DE GESSO,
DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017
REMOÇÃO DE
JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017

m²

200

18,
73

23,2
5

4.650,
00

m²

200

3,8
1

4,73

946,0
0

m²

100

25,
73

31,9
4

3.194,
00

925.021
,00

96358

2.2

SIN
API

87503

2.3

SIN
API

93182

PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E
ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P
ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_06/2014
VERGA PRÉ-MOLDADA
PARA JANELAS COM

m²

200

88,
01

109,
26

21.852
,00

m²

650

70,
43

87,4
4

56.836
,00

m

40

50,
28

62,4
2

2.496,
80
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ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016
2.4

SIN
API

93183

VERGA PRÉMOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

m

40

64,
83

80,4
9

3.219,
60

2.5

SIN
API

93194

m

40

49,
18

61,0
6

2.442,
40

2.6

SIN
API

93195

m

40

60,
09

74,6
0

2.984,
00

2.7

SIN
API

10115
9

CONTRAVERGA PRÉMOLDADA PARA VÃOS
DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO.
AF_03/2016
CONTRAVERGA PRÉMOLDADA PARA VÃOS
DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO.
AF_03/2016
ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE
BLOCOS
CERÂMICOS
MACIÇOS DE
5X10X20CM
(ESPESSURA
10CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO
EM
BETONEIRA.
AF_05/2020

m²

20

123
,35

153,
14

3.062,
80

m²

400

67,
07

83,2
7

33.308
,00

m²

400

74,
00

91,8
7

36.748
,00

2.8

SIN
API

89289

2.9

SIN
API

89293

ALVENARIA
ESTRUTURAL DE
BLOCOS CERÂMICOS
14X19X39,
(ESPESSURA DE 14
CM), PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A
6M², COM VÃOS,
UTILIZANDO PALHETA
E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.
AF_12/2014
ALVENARIA
ESTRUTURAL DE
BLOCOS CERÂMICOS
14X19X29,
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(ESPESSURA DE 14
CM), PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A
6M2, SEM VÃOS,
UTILIZANDO PALHETA
E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO
MANUAL.
AF_12/2014

2.1
0

2.1
1

2.1
2

SIN
API

SIN
API

SIN
API

87447

87448

87455

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE
CONCRETO DE
9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE
6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_06/2014
ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE
CONCRETO DE
9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE
6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m²

400

51,
66

64,1
4

25.656
,00

m²

400

51,
81

64,3
2

25.728
,00

400

60,
47

75,0
7

30.028
,00

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE
m²
CONCRETO DE
14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
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BETONEIRA.
AF_06/2014

2.1
3

SINAPI

87456

2.1
4

SINAPI

10116
2

2.1
5

SINAPI

COMP
OSIÇÃ
O

2.1
6

SINAPI

10225
7

2.1
7

SINAPI

10698

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE
CONCRETO DE
14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO
MANUAL.
AF_06/2014
ALVENARIA DE
VEDAÇÃO COM
ELEMENTO VAZADO
DE CERÂMICA
(COBOGÓ) DE
7X20X20CM E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_05/2020
RETIRADA DE
DIVISÓRIAS EM
CHAPAS DE
MADEIRA, COM
MONTANTES
METÁLICOS
DIVISORIA SANITÁRIA,
TIPO CABINE, EM
PAINEL DE GRANILITE,
ESP = 3CM,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS.
AF_01/2021
DIVISORIA, PLACA
PRE-MOLDADA EM
GRANILITE,
MARMORITE OU
GRANITINA, E = *3 CM
DIVISÓRIA EM

m²

400

62,
50

77,5 31.036
9
,00

m²

100

137
,55

170, 17.077
77
,00

m²

400

21,
43

26,6 10.644
1
,00

m²

400

265
,50

329, 131.84
62
8,00

m²

40

166
,43

206, 8.264,
62
80
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2.1
8

2.1
9

2.2
0

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMP
OSIÇÃ
O

10225
4

25976

2.2
1

SINAPI

96358

2.2
2

SINAPI

96359

2.2
3

SINAPI

96360

MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA
ESPESSURA 6 MM,
ESTRUTURA EM
MADEIRA DE LEI 3" X
3"
DIVISORIA SANITÁRIA,
TIPO CABINE, EM
MÁRMORE BRANCO
POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
AC III- E, EXCLUSIVE
FERRAGENS.
AF_01/2021
DIVISORIA EM
GRANITO, COM DUAS
FACES POLIDAS, TIPO
ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU
OUTROS
EQUIVALENTES DA
REGIAO, E= *3,0* CM
PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E
ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P
PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E
ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VÃOS
AF_06/2017_P
PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS

m²

400

240
,83

298, 119.59
99
6,00

m²

40

438
,88

544, 21.794
87
,80

m²

40

441
,66

548, 21.932
32
,80

m²

400

88,
01

109, 43.704
26
,00

m²

200

102
,07

126, 25.344
72
,00

m²

200

123
,85

153, 30.752
76
,00
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FACES SIMPLES E
ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS
DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P

2.2
4

2.2
5

SINAPI

SINAPI

96361

96362

2.2
6

SINAPI

96363

2.2
7

SINAPI

96373

2.2
8

SINAPI

96374

2.2

SINAPI

10115

PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E
ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS
DUPLAS, COM VÃOS.
AF_06/2017_P
PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA
FACE SIMPLES E
OUTRA FACE DUPLA E
ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P
PAREDE COM PLACAS
DE GESSO
ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA
FACE SIMPLES E
OUTRA FACE DUPLA E
ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VÃOS.
AF_06/2017_P
INSTALAÇÃO DE
REFORÇO
METÁLICO EM
PAREDE DRYWALL.
AF_06/2017
INSTALAÇÃO DE
REFORÇO DE
MADEIRA EM
PAREDE DRYWALL.
AF_06/2017
ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE
BLOCOS DE

m²

200

151
,25

187, 37.556
78
,00

m2

200

109
,72

136, 27.244
22
,00

m²

200

124
,23

154, 30.846
23
,00

m

400

12,
88

15,9 6.396,
9
00

m

400

33,
00

40,9 16.388
7
,00

m²

400

97,

120, 48.176
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9

2.3
0

2.3
1

3

4

SINAPI

SINAPI

COMP
OSIÇÃ
O

COMP
OSIÇÃ
O

RECOLOCAÇÃO DE
DIVISÓRIAS TIPO
CHAPAS OU TÁBUAS,
INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO,
CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL
RECOLOCAÇÃO DE
PLACAS DIVISÓRIAS
DE GRANITO,
CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENT
O DO MATERIAL

01

44

800

28,
78

35,7 28.584
3
,00

m²

400

47,
27

58,6 23.476
9
,00

617.144
,10

ESQUADRIAS DE
MADEIRA

SINAPI

,00

m²

ESQUADRIAS DE
MADEIRA,
METÁLICAS,
VIDROS E PORTAS

3.
1

3.1
.1

CONCRETO
CELULAR DE
10X30X60CM
(ESPESSURA 10CM)
E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_05/2020

10069
9

RECOLOCAÇÃO DE
FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA PESADA OU
SUPERPESADA DE
80CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL.
AF_12/2019

256.555
,10

un
d

100

78,
22

97,1 9.711,
1
00
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3.1
.2

3.1
.3

3.1
.4

SINAPI

SINAPI

SINAPI

97645

90843

90822

3.1
.5

SINAPI

90831

3.1
.6

SINAPI

93186

REMOÇÃO DE
JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017
KIT DE PORTA DE
MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO,
80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS
INCLUSOS:
DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO
BATENTE,
FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
FECHADURA DE
EMBUTIR PARA PORTA
DE BANHEIRO,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
VERGA MOLDADA
IN LOCO EM
CONCRETO PARA

m²

100

25,
73

31,9 3.194,
4
00

un
d

60

931
,69

1.15 69.401
6,69
,40

un
d

70

322
,48

400, 28.025
36
,20

un
d

100

125
,25

155, 15.550
50
,00

m

100

92,
80

115, 11.521
21
,00
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JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016
3.1
.7

SINAPI

93187

3.1
.8

SINAPI

93194

3.1
.9

SINAPI

93195

3.1
.10

SINAPI

10070
0

3.1
.11

SINAPI

90830

3.1
.12

SINAPI

20001

VERGA MOLDADA IN
LOCO EM
CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016
CONTRAVERGA PRÉMOLDADA PARA VÃOS
DE
ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO.
AF_03/2016
CONTRAVERGA PRÉMOLDADA PARA VÃOS
DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO.
AF_03/2016
PORTA DE MADEIRA
COMPENSADA LISA
PARA PINTURA,
120X210X3,5CM, 2
FOLHAS, INCLUSO
ADUELA 2A,
ALIZAR 2A E
DOBRADIÇAS.
AF_12/2019
FECHADURA DE
EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
BATENTE/ PORTAL/
ADUELA/MARCO
MACICO, E= *3* CM,
L= *15* CM, *60 CM A
120* CM X *210* CM,
EM PINUS/ TAUARI/
VIROLA OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO

m

100

106
,85

132, 13.265
65
,00

m

100

49,
18

61,0 6.106,
6
00

m

100

60,
09

74,6 7.460,
0
00

un
d

40

746
,14

926, 37.053
33
,20

un
d

100

142
,92

177, 17.744
44
,00

jg

90

170
,48

211, 19.048
65
,50
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3.1
.13

3.1
.14

3.1
.15

SINAPI

SINAPI

SINAPI

10223
4

10069
7

91306

3.
2

PINTURA
IMUNIZANTE PARA
MADEIRA, 2
DEMÃOS.
AF_01/2021
RECOLOCAÇÃO DE
FOLHAS DE PORTA
DE MADEIRA LEVE
OU MÉDIA DE 80CM
DE LARGURA,
CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENT
O DO MATERIAL.
AF_12/2019
FECHADURA DE
EMBUTIR PARA
PORTAS INTERNAS,
COMPLETA,
ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, COM
EXECUÇÃO DE FURO
- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

m²

100

17,
56

21,8 2.180,
0
00

un
d

10

60,
07

74,5 745,8
8
0

un
d

100

125
,25

155, 15.550
50
,00

ESQUADRIAS
METÁLICAS

3.2
.1

SINAPI

10221
7

3.2
.2

SINAPI

10221
3

3.2
.3

SINAPI

10219
7

PINTURA TINTA
DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A
ÓLEO EM
MADEIRA, 2
DEMÃOS.
AF_01/2021
PINTURA VERNIZ
(INCOLOR)
ALQUÍDICO EM
MADEIRA, USO
INTERNO E
EXTERNO, 2
DEMÃOS.
AF_01/2021
PINTURA FUNDO
NIVELADOR
ALQUÍDICO
BRANCO EM
MADEIRA.
AF_01/2021
GUARDA-CORPO DE
AÇO GALVANIZADO
DE 1,10M DE ALTURA,

272.438
,50
m²

150

13,
58

16,8 2.529,
6
00

m²

150

16,
36

20,3 3.046,
1
50

m²

150

15,
31

19,0 2.851,
1
50
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3.2
.4

3.2
.5

SINAPI

SINAPI

99839

99837

3.2
.6

SINAPI

10075
0

3.2
.7

SINAPI

97645

3.
3

MONTANTES
TUBULARES DE
1.1/2” ESPAÇADOS
DE 1,20M,
TRAVESSA
SUPERIOR DE 2”,
GRADIL FORMADO
POR BARRAS
CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM,
FIXADO COM
CHUMBADOR
MECÂNICO.
AF_04/2019_P
GUARDA-CORPO DE
AÇO GALVANIZADO
DE 1,10M,
MONTANTES
TUBULARES DE
1.1/4" ESPAÇADOS
DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2",
GRADIL FORMADO
POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1"
E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM
CHUMBADOR
MECÂNICO.
AF_04/2019_P
PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR
DEMÃO).
AF_01/2020
REMOÇÃO DE
JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017
VIDROS

m

200

447
,86

556, 111.20
02
4,00

m

200

581
,19

721, 144.31
55
0,00

m²

150

19,
90

24,7 3.706,
1
50

m²

150

25,
73

31,9 4.791,
4
00

88.150,
50
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3.3
.1

SINAPI

10490

3.3
.2

SINAPI

10216
3

4

COBERTURAS,
IMPERMEABILIZA
ÇÃO, FORRO E
TELHAS

m²

150

135
,00

150

338
,36

167, 25.140
60
,00

420,
07

COBERTURAS

SINAPI

10223
3

4.1
.2

SINAPI

10039
1

4.1
.3

SINAPI

97647

4.1

INSTALAÇÃO DE
VIDRO LISO FUME, E
= 4 MM, EM
ESQUADRIA DE
ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM
BAGUETE.
AF_01/2021_P

m²

SINAPI

63.010
,50

332.069
,00

4.
1
4.1
.1

VIDRO LISO
INCOLOR 2 A 3
MM - SEM
COLOCACAO

94201

PINTURA
IMUNIZANTE PARA
MADEIRA, 1
DEMÃO.
AF_01/2021
RETIRADA E
RECOLOCAÇÃO DE
CAIBRO EM
TELHADOS DE MAIS
DE 2 ÁGUAS COM
TELHA CERÂMICA OU
DE CONCRETO DE
ENCAIXE, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
REMOÇÃO DE
TELHAS, DE
FIBROCIMENTO,
METÁLICA E
CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017

TELHAMENTO COM
TELHA CERÂMICA

228.361
,5
m²

300

8,7
7

10,8
9

3.267,
00

m

300

18,
44

22,8
9

6.867,
00

m²

600

2,7
0

3,35

2.010,
00

m²

600

40,

50,1

30.102
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.4

4.1
.5

SINAPI

94204

4.1
.6

SINAPI

94216

4.1
.7

SINAPI

94213

4.1
.8

SINAPI

94223

4.1
.9

SINAPI

10043
4

CAPA- CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM
TELHA CERÂMICA
m²
CAPA- CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS
DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM
TELHA METÁLICA
TERMOACÚSTICA E
= 30 MM, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM
TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E
= 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO
IÇAMENTO.
AF_07/2019

41

7

,00

600

45,
20

56,1
2

34.872
,00

m2

230

292
,87

363,
60

83.628
,00

m²

230

97,
51

121,
06

27.843
,8

180

60,
95

75,6
7

17.40
4,10

200

57,
76

71,7
1

14.34
2,00

CUMEEIRA PARA
m²
TELHA DE
FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E
IÇAMENTO.
AF_07/2019
CALHA DE BEIRAL,
SEMICIRCULAR DE
PVC, DIAMETRO 125
m
MM, INCLUINDO
CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E
VEDAÇÕES,
EXCLUINDO
CONDUTORES,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
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4.1
.10

4.1
.11

SINAPI

SINAPI

94207

10039
2

4.
2

RETIRADA E
RECOLOCAÇÃO DE
RIPA EM
TELHADOS DE ATÉ
2 ÁGUAS COM
TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

m²

100

46,
49

57,7
2

5.772,
00

m

120

15,
13

18,7
8

2.253,
60

IMPERMEABILIZAÇÃO

4.2
.1

SINAPI

87735

4.2
.2

SINAPI

94231

4.2
.3

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

SINAPI

10043
5

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014
RUFO EM CHAPA
DE
AÇO
GALVANIZADO
NÚMERO
24,
CORTE DE 25 CM,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019
RUFO EM
FIBROCIMENTO PARA
TELHA ONDULADA E
= 6 MM, ABA DE 26
CM, INCLUSO

23.109,
00

m²

150

40,
86

50,7
3

7.609,
50

m

150

50,
51

62,7
1

9.406,
50

m

150

30,
43

37,7
8

5.667,
00
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TRANSPORTE
VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO.
AF_07/2019
4.2
.4

SINAPI

11615

4.
3

POLIESTIRENO
EXPANDIDO/EPS
m²
(ISOPOR), TIPO 2F,
PLACA, ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO, E =
10 MM, 1000 X 500 MM

150

2,2
9

2,84

FORRO

4.3
.1

SINAPI

96120

4.3
.2

SINAPI

96123

4.3
.3

SINAPI

96110

4.3
.4

SINAPI

96116

4.3
.5

SINAPI

96109

4.3
.6

SINAPI

96122

ACABAMENTOS PARA
FORRO (MOLDURA
DE GESSO).
AF_05/2017
ACABAMENTOS PARA
FORRO (MOLDURA
EM DRYWALL, COM
LARGURA DE 15 CM).
AF_05/2017_P
FORRO EM
DRYWALL, PARA
AMBIENTES
RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P
FORRO EM RÉGUAS
DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE
ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P
FORRO EM PLACAS
DE GESSO, PARA
AMBIENTES
RESIDENCIAIS.
AF_05/2017_P
ACABAMENTOS PARA
FORRO (RODAFORRO EM MADEIRA
PINUS). AF_05/2017

426,0
0

80.598,
5
m

250

2,4
3

3,02

755,0
0

m

300

33,
29

41,3
3

12.39
9,00

m²

300

67,
20

83,4
3

25.029
,00

m2

250

80,
61

100,
08

25.020
,00

m²

200

36,
78

45,6
6

9.132,
00

m

150

44,
37

55,0
9

8.263,
50
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5

REVESTIMENTOS

184.036
,80

5.
1

REVESTIMENTO DE
PAREDES EXTERNAS

5.1
.1

SINAPI

87878

5.1
.2

SINAPI

87531

5.1
.3

SINAPI

87273

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS, COM
COLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADO
MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA
ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE
20MM, COM
EXECUÇÃO DE
TALISCAS.
AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES
33X45 CM
APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

92.992,
80

m²

800

4,0
8

5,07

4.056,
00

m²

800

31,
38

38,9
6

31.168
,00

m²

800

53,
29

66,1
6

52.928
,00
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5.1
.4

SINAPI

87529

5.
2

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

m²

120

32,
49

40,3
4

REVESTIMENTO DE
PAREDES INTERNAS

5.2
.1

SINAPI

87878

5.2
.2

SINAPI

87248

5.2
.3

SINAPI

87247

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS, COM
COLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10
M2.
AF_06/2014
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE
ÁREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_06/2014

4.840,
80

91.044,
00

m²

800

4,0
8

5,07

4.056,
00

m2

800

37,
09

46,0
5

36.84
0,00

m2

800

42,
37

52,6
0

42.08
0,00
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5.2
.4

SINAPI

6

PAVIMENTAÇÃO

87529

200

32,
49

40,3
4

PISOS INTERNOS

6.1
.1

SINAPI

10175
1

6.1
.2

SINAPI

10221
5

6.1
.4

m²

SINAPI

SINAPI

8.068,
00

81.565,
00

6.
1

6.1
.3

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

91516

87735

PISO EM TACO DE
MADEIRA 7X21CM,
FIXADO COM COLA
BASE DE PVA.
AF_09/2020
PINTURA VERNIZ
(INCOLOR)
POLIURETÂNICO
(RESINA ALQUÍDICA
MODIFICADA) EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021
ESTUCAMENTO DE
SUPERFÍCIE
EXTERNA DA
SACADA DO SISTEMA
DE PAREDES DE
CONCRETO EM
EDIFICAÇÕES DE
MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS.
AF_06/2015
CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO,

63.149,
20
m²

40

149
,08

185,
08

7.403,
20

m²

150

15,
03

18,6
6

2.799,
00

m²

150

11,
23

13,9
4

2.091,
00

m2

150

40,
86

50,7
3

7.609,
50
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ESPESSURA 2CM.
AF_06/2014
6.1
.5

SINAPI

97643

6.1
.6

SINAPI

87248

6.1
.7

SINAPI

10175
2

6.1
.8

SINAPI

98695

6.1
.9

SINAPI

87256

6.1
.10

SINAPI

99805

6.

REMOÇÃO DE PISO
DE MADEIRA
(ASSOALHO E
BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10
M2.
AF_06/2014
PISO EM
GRANILITE,
MARMORITE OU
GRANITINA EM
AMBIENTES
INTERNOS.
AF_09/2020
SOLEIRA EM
MÁRMORE,
LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE
ÁREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_06/2014
LIMPEZA DE PISO
CERÂMICO OU COM
PEDRAS RÚSTICAS
UTILIZANDO ÁCIDO
MURIÁTICO.
AF_04/2019
PISOS EXTERNOS

m²

150

18,
73

23,2
5

3.487,
50

m2

150

37,
09

46,0
5

6.907,
50

m²

150

36,
05

44,7
6

6.714,
00

m

150

57,
10

70,8
9

10.633
,50

m²

150

75,
19

93,3
5

14.002
,50

m²

150

8,0
6

10,0
1

1.501,
50

18.415,
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2

80

6.2
.1

SINAPI

87878

6.2
.2

SINAPI

98695

6.2
.3

SINAPI

87255

7

CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS, COM
COLHER DE
PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
SOLEIRA EM
MÁRMORE,
LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE
ÁREA MENOR QUE 5
M2.
AF_06/2014

m²

150

4,0
8

5,07

760,5
0

m

20

57,
10

70,8
9

1.417,
80

m²

150

87,
19

108,
25

16.237
,50

BANCADAS,
LOUÇAS E
METAIS
SANITÁRIOSFORNECIMEN
TO E
INSTALAÇÃO

105.962
,40

7.1

SINAPI

86893

7.2

SINAPI

86899

BANCADA DE
MÁRMORE BRANCO
POLIDO, DE 1,50 X
0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
BANCADA DE
MÁRMORE BRANCO
POLIDO, DE 0,50 X
0,60 M, PARA
LAVATÓRIO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

un
d

30

373
,88

464,
17

13.925
,10

un
d

30

210
,12

260,
86

7.825,
80
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7.3

SINAPI

86894

7.4

SINAPI

86895

7.5

SINAPI

86899

7.6

SINAPI

86902

7.7

SINAPI

86906

7.8

SINAPI

95546

7.9

SINAPI

10085
8

BANCADA DE
MÁRMORE SINTÉTICO,
DE 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
BANCADA DE
GRANITO CINZA
POLIDO, DE 0,50 X
0,60 M, PARA
LAVATÓRIO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
BANCADA DE
MÁRMORE BRANCO
POLIDO, DE 0,50 X
0,60 M, PARA
LAVATÓRIO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA
BRANCA COM
COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRÃO
POPULAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
TORNEIRA
CROMADA DE MESA,
1/2” OU 3/4”, PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
KIT DE ACESSORIOS
PARA BANHEIRO EM
METAL CROMADO, 5
PECAS, INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020
MICTÓRIO
SIFONADO LOUÇA
BRANCA – PADRÃO
MÉDIO –

un
d

30

238
,88

296,
57

8.897,
10

un
d

30

263
,99

327,
74

9.832,
20

un
d

30

210
,12

260,
86

7.825,
80

un
d

30

239
,40

297,
22

8.916,
60

un
d

30

55,
42

68,8
0

2.064,
00

un
d

30

104
,03

129,
15

3.874,
50

un
d

30

556
,93

691,
43

20.742
,90
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7.1
0

SINAPI

377

7.1
1

SINAPI

10420

7.1
2

SINAPI

86888

8

BACIA SANITARIA
(VASO)
CONVENCIONAL DE
LOUCA BRANCA
VASO SANITÁRIO
SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUÇA
BRANCA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

un
d

50

31,
44

39,0
3

1.951,
50

un
d

30

129
,08

160,
25

4.807,
50

un
d

30

410
,78

509,
98

15.299
,40

INSTALAÇÕES

763.725
,34

8.
1
8.1
.1

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
ASSENTO
SANITARIO DE
PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL

INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS
SINAPI

89355

8.1
.2

SINAPI

89356

8.1
.3

SINAPI

89357

TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,

266.486
,70
m

100

16,
04

19,9
1

1.991,
00

m

100

18,
95

23,5
3

2.353,
00

m

100

26,
99

33,5
1

3.351,
00
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8.1
.4

SINAPI

89401

8.1
.5

SINAPI

89402

8.1
.6

SINAPI

89403

8.1
.7

SINAPI

89446

8.1
.8

SINAPI

89447

8.1
.9

SINAPI

89448

SOLDÁVEL, DN
20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

m

100

7,1
1

8,83

883,0
0

m

100

8,6
7

10,7
6

1.076,
00

m

100

14,
68

18,2
3

1.823,
00

m

100

4,7
6

5,91

591,0
0

m

100

10,
09

12,5
3

1.253,
00

m

100

14,
49

17,9
9

1.799,
00
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8.1
.10

SINAPI

89449

8.1
.11

SINAPI

89450

8.1
.12

SINAPI

89451

8.1
.13

SINAPI

89508

8.1
.14

SINAPI

89509

8.1
.15

SINAPI

89511

8.1
.16

SINAPI

89512

TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM

m

100

16,
68

20,7
1

2.071,
00

m

100

27,
55

34,2
0

3.420,
00

m

100

45,
58

56,5
9

5.659,
00

m

100

18,
52

22,9
9

2.299,
00

m

100

25,
32

31,4
3

3.143,
00

m

100

37,
39

46,4
2

4.642,
00

m

100

59,
36

73,7
0

7.370,
00
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RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014
8.1
.17

SINAPI

89576

8.1
.18

SINAPI

89578

8.1
.19

SINAPI

89580

8.1
.20

SINAPI

89633

8.1
.21

SINAPI

89634

8.1
.22

SINAPI

89635

TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM
CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM
CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014
TUBO PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM
CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 15MM,
INSTALADO EM
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 22MM,
INSTALADO EM
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 28MM,
INSTALADO EM
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

m

100

22,
85

28,3
7

2.837,
00

m

100

39,
43

48,9
5

4.895,
00

m

100

77,
75

96,5
3

9.653,
00

m

100

20,
55

25,5
1

2.551,
00

m

100

31,
08

38,5
9

3.859,
00

m

100

44,
22

54,9
0

5.490,
00
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8.1
.23

8.1
.24

SINAPI

SINAPI

89636

89711

8.1
.25

SINAPI

89712

8.1
.26

SINAPI

89713

8.1
.27

8.1
.28

SINAPI

SINAPI

89714

89716

TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 35MM,
INSTALADO EM
RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE
DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO.
AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 22MM,
INSTALADO EM
RAMAL DE

m

100

53,
79

66,7
8

6.678,
00

m

100

17,
08

21,2
0

2.120,
00

m

100

25,
57

31,7
5

3.175,
00

m

100

38,
95

48,3
6

4.836,
00

m

100

49,
87

61,9
1

6.191,
00

m

100

21,
77

27,0
3

2.703,
00

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8.1
.29

SINAPI

89717

8.1
.30

SINAPI

89770

8.1
.31

SINAPI

89771

8.1
.32

SINAPI

89773

8.1
.33

SINAPI

89775

8.1
.34

SINAPI

89798

TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 28MM,
INSTALADO EM
RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 35MM,
INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 42MM,
INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 73MM,
INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO, CPVC,
SOLDÁVEL, DN 89MM,
INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO
OU

m

100

33,
25

41,2
8

4.128,
00

m

100

36,
03

44,7
3

4.473,
00

m

100

49,
24

61,1
3

6.113,
00

m

100

114
,61

142,
29

14.229
,00

m

100

181
,00

224,
71

22.471
,00

m

100

11,
11

13,7
9

1.379,
00
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VENTILAÇÃO.
AF_12/2014
8.1
.35

8.1
.36

SINAPI

SINAPI

89799

89800

8.1
.37

SINAPI

89848

8.1
.38

SINAPI

89849

8.1
.39

SINAPI

91784

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO
DE ESGOTO
SANITÁRIO.
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO
DE ESGOTO
SANITÁRIO.
AF_12/2014
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 20 MM
(INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL
OU RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO),
INCLUSIVE

m

100

18,
12

22,5
0

2.250,
00

m

100

22,
38

27,7
8

2.778,
00

m

100

27,
16

33,7
2

3.372,
00

m

100

53,
56

66,4
9

6.649,
00

m

100

38,
25

47,4
9

4.749,
00
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8.1
.40

8.1
.41

8.1
.42

8.1
.43

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

91785

91786

91787

91788

CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO TUBOS
DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU
PRUMADA),
INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 40 MM
(INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,

m

100

37,
90

47,0
5

4.705,
00

m

100

26,
81

33,2
8

3.328,
00

m

100

30,
62

38,0
1

3.801,
00

m

100

38,
96

48,3
7

4.837,
00
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8.1
.44

SINAPI

91789

8.1
.45

SINAPI

91790

8.1
.46

SINAPI

91791

SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 50 MM
(INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE
R, ÁGUA PLUVIAL, DN
75 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES
VERTICAIS),
INCLUSIVE
CONEXÕES,
CORTE E
FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE
R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES
VERTICAIS),
INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE
R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM (INSTALADO
EM CONDUTORES
VERTICAIS),
INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA

m

100

40,
89

50,7
6

5.076,
00

m

100

61,
93

76,8
9

7.689,
00

m

100

82,
73

102,
71

10.271
,00
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PRÉDIOS. AF_10/2015

8.1
.47

SINAPI

91792

8.1
.48

SINAPI

91793

8.1
.49

SINAPI

91794

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO
DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE
CONEXÕES,
CORTES E
FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO
DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO),
INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST.
TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, (INST. EM
RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANITÁRIO,
PRUMADA DE ESG.
SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO), INCL.
CONEXÕES, CORTES
E
FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF_10/2015

m

100

50,
32

62,4
7

6.247,
00

m

100

76,
36

94,8
0

9.480,
00

m

100

36,
26

45,0
2

4.502,
00
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8.1
.50

SINAPI

91795

8.1
.51

SINAPI

8.1
.52

SINAPI

97663

8.1
.53

SINAPI

95469

8.1
.54

SINAPI

91796

87251

(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE INST.
TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100
MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO
OU SUB-COLETOR
AÉREO), INCL.
CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES,
P/ PRÉDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBO
DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO),
INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
REMOÇÃO DE
LOUÇAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENT
O. AF_12/2017
VASO SANITARIO
SIFONADO
CONVENCIONAL COM
LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA
EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45
CM APLICADA EM
AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10

m

100

60,
77

75,4
5

7.545,
00

m

100

66,
14

82,1
1

8.211,
00

un
d

100

9,3
3

11,5
8

1.158,
00

un
d

40

188
,06

233,
48

9.339,
20

m²

100

38,
23

47,4
6

4.746,
00
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M2.
AF_06/2014
8.1
.55

SINAPI

377

8.1
.56

SINAPI

89353

8.
2
8.2
.1

SINAPI

97661

8.2
.2

SINAPI

97662

8.2
.3

SINAPI

97663

8.2
.4

8.2
.5

SINAPI

SINAPI

91872

91873

ASSENTO
SANITARIO DE
PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL
REGISTRO DE
GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
REMOÇÃO DE CABOS
ELÉTRICOS, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO
. AF_12/2017
REMOÇÃO DE
TUBULAÇÕES
(TUBOS E
CONEXÕES) DE
ÁGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017
REMOÇÃO DE
LOUÇAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENT
O. AF_12/2017
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,

un
d

50

31,
44

39,0
3

1.951,
50

un
d

50

37,
00

45,9
4

2.297,
00

303.039
,34
un
d

200

0,5
0

0,62

124,0
0

un
d

200

0,3
7

0,46

un
d

200

9,3
3

11,5
8

2.316,
00

m

200

13,
20

16,3
9

3.278,
00

m

200

16,
07

19,9
5

3.990,
00

92,00
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INSTALADO EM
PAREDE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
8.2
.6

8.2
.7

8.2
.8

SINAPI

SINAPI

SINAPI

95726

93012

91953

8.2
.9

SINAPI

91956

8.2
.10

SINAPI

91959

8.2
.11

SINAPI

91970

ELETRODUTO RÍGIDO
SOLDÁVEL, PVC, DN
20 MM (½’’),
APARENTE,
INSTALADO EM TETO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
110 MM (4") FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (1
MÓDULO) COM
INTERRUPTOR
PARALELO (1
MÓDULO),
10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM
PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MÓDULOS),
10A/250V,
INCLUINDO
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (3
MÓDULOS) COM
INTERRUPTOR

m

200

5,3
1

6,59

1.318,
00

m

200

48,
48

60,1
9

12.038
,00

un
d

200

20,
60

25,5
7

5.114,
00

un
d

200

31,
29

38,8
5

7.770,
00

un
d

200

32,
57

40,4
4

8.088,
00

un
d

200

55,
53

68,9
4

13.788
,00
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PARALELO (1
MÓDULO),
10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM
PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.2
.12

SINAPI

91971

8.2
.13

SINAPI

91992

8.2
.14

SINAPI

91993

8.2
.15

SINAPI

91996

8.2
.16

SINAPI

92002

INTERRUPTOR
SIMPLES (3
MÓDULOS) COM
INTERRUPTOR
PARALELO (1
MÓDULO),
10A/250V,
INCLUINDO
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE
EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE
EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 10
A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

un
d

200

65,
26

81,0
2

16.204
,00

un
d

200

32,
34

40,1
5

8.030,
00

un
d

200

34,
01

42,2
2

8.444,
00

un
d

200

24,
70

30,6
7

6.134,
00

un
d

200

34,
54

42,8
8

8.576,
00
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AF_12/2015
8.2
.17

8.2
.18

SINAPI

SINAPI

92005

92029

8.2
.19

SINAPI

92030

8.2
.20

SINAPI

92034

8.2
.21

SINAPI

38192

8.2
.22

SINAPI

38193

TOMADA MÉDIA DE
EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 20
A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
PARALELO (1
MÓDULO) COM 1
TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE
E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
PARALELO (1
MÓDULO) COM 2
TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM
PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR
SIMPLES (1
MÓDULO),
INTERRUPTOR
PARALELO (1
MÓDULO) E 1
TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
SEM
SUPORTE E SEM
PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
LAMPADA
FLUORESCENTE
ESPIRAL BRANCA 65
W, BASE E27 (127/220
V)
LAMPADA LED 6 W
BIVOLT BRANCA,

un
d

200

44,
08

54,7
3

10.946
,00

un
d

200

41,
60

51,6
5

10.330
,00

un
d

200

51,
44

63,8
6

12.772
,00

un
d

200

47,
38

58,8
2

11.764
,00

un
d

400

97,
20

120,
67

48.268
,00

un
d

200

7,8
1

9,70

1.940,
00

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

8.2
.23

SINAPI

38194

8.2
.24

SINAPI

38781

8.2
.25

SINAPI

97660

8.2
.26

SINAPI

91870

8.2
.27

8.2
.28

SINAPI

SINAPI

91871

91872

FORMATO
TRADICIONAL (BASE
E27)
LAMPADA LED 10 W
BIVOLT BRANCA,
FORMATO
TRADICIONAL (BASE
E27)
LAMPADA
FLUORESCENTE
ESPIRAL BRANCA 45
W, BASE E27 (127/220
V)
REMOÇÃO DE
INTERRUPTORES/T
OMADAS
ELÉTRICAS, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

un
d

200

8,9
9

11,1
6

2.232,
00

un
d

200

53,
72

66,6
9

13.338
,00

un
d

200

0,5
0

0,62

124,0
0

m

200

8,9
1

11,0
6

2.212,
00

m

200

10,
31

12,8
0

2.560,
00

m

200

13,
20

16,3
9

3.278,
00
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8.2
.29

SINAPI

91873

8.2
.30

SINAPI

93008

8.2
.31

SINAPI

93009

8.2
.32

SINAPI

91924

8.2
.33

8.2
.34

SINAPI

SINAPI

91925

91926

ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS,
INSTALADO EM
PAREDE FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2") FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN
60 MM (2") FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
1,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

m

200

16,
07

19,9
5

3.990,
00

m

200

12,
99

16,1
3

3.226,
00

m

200

19,
04

23,6
4

4.728,
00

m

200

2,6
6

3,30

660,0
0

m

200

3,8
4

4,77

954,0
0

m

200

3,8
9

4,83

966,0
0

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

8.2
.35

SINAPI

91927

8.2
.36

SINAPI

91928

8.2
.37

SINAPI

91929

8.2
.38

SINAPI

91930

8.2
.39

8.2
.40

SINAPI

SINAPI

91931

91932

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
2,5 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA

m

161
,19

5,1
7

6,42

1.034,
84

m

200

6,3
8

7,92

1.584,
00

m

200

7,2
9

9,05

1.810,
00

m

200

8,7
8

10,9
0

2.180,
00

m

200

9,8
6

12,2
4

2.448,
00

m

200

14,
49

17,9
9

3.598,
00
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CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8.2
.41

8.2
.42

8.2
.43

8.2
.44

8.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

91933

91934

91935

93145

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE
FLEXÍVEL ISOLADO,
16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS
TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
PONTO DE
ILUMINAÇÃO E
TOMADA,
RESIDENCIAL,
INCLUINDO
INTERRUPTOR
SIMPLES E TOMADA
10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO
LUMINÁRIA E
LÂMPADA).
AF_01/2016
INSTALAÇÕES

m

200

15,
51

19,2
6

3.852,
00

m

200

23,
82

29,5
7

5.914,
00

m

200

23,
68

29,4
0

5.880,
00

un
d

150

188
,73

234,
31

35.146
,50

172.810
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3

TELEFÔNICAS

8.3
.1

SINAPI

98308

8.3
.2

SINAPI

98402

8.3
.3

SINAPI

98401

8.3
.4

SINAPI

98400

8.3
.5

SINAPI

10179
5

8.3
.6

SINAPI

935

8.3

SINAPI

98261

TOMADA PARA
TELEFONE RJ11 FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO
CTP-APL-50 30
PARES INSTALADO
EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO
CTP-APL-50 20
PARES INSTALADO
EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO
CTP-APL-50 10
PARES INSTALADO
EM ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CAIXA ENTERRADA
PARA INSTALAÇÕES
TELEFÔNICAS TIPO
R1, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSÕES
INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M,
EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020
FIO TELEFONICO
INTERNO (FI) EM
COBRE ESTANHADO,
ISOLACAO EM PVC
ANTICHAMA, 2
CONDUTORES DE 0,6
MM (NBR 9115:2005)

,58
un
d

120

23,9
1

29,6
8

3.561,
60

m

120

19,3
7

24,0
5

2.886,
00

m

120

15,0
8

18,7
2

2.246,
40

m

120 9,96

12,3
7

1.484,
40

453,
80

563,
39

12.394
,58

m

120 0,71

0,88

105,6
0

m

120 2,94

3,65

438,0

un
d

22

CABO TELEFÔNICO
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.7

CCI-50 1 PAR,
INSTALADO EM
ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

8.3
.8

SINAPI

98267

8.3
.9

SINAPI

98277

8.3
.10

8.3
.11

8.3
.12

SINAPI

SINAPI

SINAPI

98281

98282

98283

CABO TELEFÔNICO CI50 10 PARES
INSTALADO EM
ENTRADA DE
EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO CI50 20 PARES
INSTALADO EM
PRUMADA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO
CCI-50 2 PARES, SEM
BLINDAGEM,
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO
CCI-50 3 PARES, SEM
BLINDAGEM,
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO
CCI-50 4 PARES, SEM
BLINDAGEM,
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL -

0

m

120 8,52

10,5
8

1.269,
60

m

120

11,0
9

13,7
7

1.652,
40

m

120 6,53

8,11

973,2
0

m

120 7,08

8,79

1.054,
80

m

120 7,50

9,31

1.117,
20
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FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

8.3
.13

8.3
.14

8.3
.15

8.3
.16

8.3
.17

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

98284

98285

10056
0

10056
1

10056
2

CABO TELEFÔNICO
CCI-50 5 PARES, SEM
BLINDAGEM,
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
CABO TELEFÔNICO
CCI-50 6 PARES, SEM
BLINDAGEM,
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO PARA
TELEFONE N.2,
20X20X12CM EM
CHAPA METALICA,
DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS,
PADRÃO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM
CHAPA METALICA,
DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019
QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.4,
60X60X12CM EM
CHAPA METALICA,

m

120 8,12

10,0
8

1.209,
60

m

120 8,47

10,5
2

1.262,
40

un
d

120

107,
28

133,
19

15.982
,80

un
d

40

200,
27

248,
64

9.945,
60

un
d

40

312,
73

388,
25

15.530
,00
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DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

8.3
.18

8.3
.19

8.3
.20

SINAPI

SINAPI

SINAPI

11247

11255

20254

8.
4

CAIXA DE PASSAGEM/
LUZ / TELEFONIA, DE
EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO
GALVANIZADO,
DIMENSOES 150 X
150 X 15 CM (PADRAO
CONCESSIONARIA
LOCAL)
CAIXA DE PASSAGEM/
LUZ / TELEFONIA, DE
EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO
GALVANIZADO,
DIMENSOES 80 X 80 X
*12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA
LOCAL)
CAIXA DE
PASSAGEM
METALICA, DE
SOBREPOR, COM
TAMPA
APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X
15 X *10* CM

un
d

40

1.603
,40

1.99 79.624
0,62
,80

un
d

40

378,
79

470,
27

18.810
,80

un
d

40

25,3
9

31,5
2

1.260,
80

INSTALAÇÕES AR
CONDICIONADOS

8.4
.1.

SINAPI

43106

8.4
.1.

SINAPI

11049

8.4
.1.

SINAPI

89865

CHAPA DE ACO
GALVANIZADA BITOLA
GSG 24, E = 0,64 (5,12
KG/M2)
CHAPA DE ACO
GALVANIZADA BITOLA
GSG 22, E = 0,80 MM
(6,40 KG/M2)
TUBO, PVC,
SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO
EM DRENO DE ARCONDICIONADO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

21.388,
72
m²

512

13,9
8

17,3
6

8.888,
32

kg

640

13,9
0

17,2
6

11.046
,40

m

100

11,7
1

14,5
4

1.454,
00
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9

PINTURA

1.178.9
92,50

9.
1

PINTURA INTERNA

9.1
.1

SINAPI

88495

9.1
.2

SINAPI

88489

9.1
.3

SINAPI

88492

9.1
.4

SINAPI

88497

9.1
.5

SINAPI

88489

9.1
.6

SINAPI

72815

9.1
.7

SINAPI

10219
7

9.1
.8

SINAPI

10221
9

APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MECÂNICA
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICACAO DE TINTA
A BASE DE EPOXI
SOBRE PISO
PINTURA FUNDO
NIVELADOR
ALQUÍDICO
BRANCO EM
MADEIRA.
AF_01/2021
PINTURA TINTA
DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
ESMALTE
SINTÉTICO
ACETINADO EM
MADEIRA, 2

430.091
,00
m²

300
0

8,8
4

10
,9
7

32.910
,00

m²

100
00

11,
00

13
,6
6

136.60
0,00

m²

400
0

7,9
1

9,
82

39.280
,00

m²

200
0

12,
12

15
,0
5

30.100
,00

m²

10.
000

11,
00

13
,6
6

136.60
0,00

m²

300

50,
96

63
,2
7

18.981
,00

m²

100
0

15,
31

19
,0
1

19.010
,00

m²

100
0

13,
38

16
,6
1

16.610
,00
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DEMÃOS.
AF_01/2021
9.
2

PINTURA EXTERNA

9.2
.1

SINAPI

88421

9.2
.2

SINAPI

88489

9.2
.3

SINAPI

10220
2

9.2
.4

9.2
.5

9.2

SINAPI

SINAPI

SINAPI

88411

88414

88416

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM
SUPERFÍCIES
INTERNAS DA
SACADA DE
EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA
COR. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MASSA
EPÓXI PARA
MADEIRA, PARA
PINTURA COM
TINTA PU DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA).
AF_01/2021
APLICAÇÃO MANUAL
DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PANOS
COM PRESENÇA DE
VÃOS DE EDIFÍCIOS
DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO
MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRÍLICO
EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DA
SACADA DE
EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA

748.901
,50

m²

120
0

20,
51

25
,4
6

30.552
,00

m²

120
0

11,
00

13
,6
6

16.392
,00

m²

120
0

29,
53

36
,6
6

43.992
,00

m²

120
0

2,3
5

2,
92

3.504,
00

m²

120
0

3,9
7

4,
93

5.916,
00

m²

120

14,

17

21.024
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.6

ACRÍLICA EM PANOS
COM PRESENÇA DE
VÃOS DE EDIFÍCIOS
DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA
COR. AF_06/2014

9.2
.7

SINAPI

88494

9.2
.8

SINAPI

88495

9.2
.9

9.2
.10

88496

SINAPI

88497

9.2
.11

SINAPI

88420

9.2
.12

SINAPI

88488

9.2
.13

SINAPI

10221
9

0

11

,5
2

,00

m²

100
0

16,
76

20
,8
1

20.810
,00

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

m²

100
0

8,8
4

10
,9
7

10.970
,00

m²

100
0

22,
70

28
,1
8

28.180
,00

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

m²

100
0

12,
12

15
,0
5

15.050
,00

m²

200
0

18,
50

22
,9
7

45.940
,00

m²

8.5
00,
00

12,
66

15
,7
2

133.62
0,00

m²

120
0

13,
38

16
,6
1

19.932
,00

APLICAÇÃO E
LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM
TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM
SUPERFÍCIES
EXTERNAS DE
SACADA DE
EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, UMA
COR. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
PINTURA TINTA
DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
ESMALTE
SINTÉTICO
ACETINADO EM
MADEIRA, 2
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DEMÃOS.
AF_01/2021
9.2
.14

SINAPI

9.2
.15

10221
8

10219
7

9.2
.16

SINAPI

10221
9

9.2
.17

SINAPI

10222
0

9.2
.18

SINAPI

10220
7

9.2
.19

SINAPI

10221
7

PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO EM MADEIRA,
2 DEMÃOS.
AF_01/2021
PINTURA FUNDO
NIVELADOR
ALQUÍDICO
BRANCO EM
MADEIRA.
AF_01/2021
PINTURA TINTA
DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
ESMALTE
SINTÉTICO
ACETINADO EM
MADEIRA, 2
DEMÃOS.
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A
ÓLEO EM MADEIRA, 1
DEMÃO. AF_01/2021
PINTURA TINTA
DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A
ÓLEO EM
MADEIRA, 2
DEMÃOS.
AF_01/2021

m²

180
0

12,
97

16
,1
0

28.980
,00

m²

120
0

15,
31

m²

120
0

13,
38

16
,6
1

19.932
,00

m²

120
0

12,
79

15
,8
8

19.056
,00

m²

200
0

6,7
8

8,
42

16.840
,00

m²

200
0

13,
58

16
,8
6

33.720
,00
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9.2
.20

SINA
PI

10478

9.2
.21

SINA
PI

10222
7

9.2
.22

SINA
PI

10219
7

9.2
.23

SINA
PI

10223
4

9.2
.24

SINA
PI

10478

9.2
.25

SINA
PI

74245/
1

9.2
.26

SINA
PI

10071
9

9.2
.27

SINA
PI

10075
8

VERNIZ POLIURETANO
BRILHANTE PARA
MADEIRA, COM
FILTRO SOLAR, USO
INTERNO E
EXTERNO
PINTURA TINTA
DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A
ÓLEO EM
MADEIRA, 3
DEMÃOS.
AF_01/2021
PINTURA FUNDO
NIVELADOR
ALQUÍDICO
BRANCO EM
MADEIRA.
AF_01/2021
PINTURA
IMUNIZANTE PARA
MADEIRA, 2
DEMÃOS.
AF_01/2021
VERNIZ POLIURETANO
BRILHANTE PARA
MADEIRA, COM
FILTRO SOLAR, USO
INTERNO E EXTERNO
PINTURA ACRILICA EM
PISO CIMENTADO
DUAS DEMAOS
PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO
ZARCÃO)
PULVERIZADA
SOBRE PERFIL
METÁLICO
EXECUTADO EM
FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO

m²

180
0

28,
26

35,0
8

63.144
,00

m²

110
0

20,
37

25,2
9

27.819
,00

m²

600

15,
31

19,0
1

11.406
,00

m²

600

17,
56

21,8
0

13.080
,00

L

400

28,
26

35,0
8

14.032
,00

m²

250
0

14,
09

17,4
9

43.725
,00

m²

650

8,3
2

10,3
3

6.714,
50

m²

110
0

39,
96

49,6
1

54.571
,00
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ACETINADO)
APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02
DEMÃOS).
AF_01/2020
10

LIMP
EZA
FINA
L/EX
PURG
O

10.
1

SINA
PI

66.992,
00

99814

10.
2

SINA
PI

10098
1

10.
3

SINA
PI

10094
0

10.
4

SINA
PI

97064

LIMPEZA DE
SUPERFÍCIE COM
JATO DE ALTA
PRESSÃO.
AF_04/2019
CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³
/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 18
M³, EM VIA INTERNA
(DENTRO DO
CANTEIRO
- UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR
TIPO “TORRE”
(EXCLUSIVE ANDAIME
E LIMPEZA).
AF_11/2017

m³

150
0

1,4
2

1,76

2.640,
00

m³

100
0

6,5
1

8,08

8.080,
00

m³
xk
m

120
00

3,6
1

4,48

53.760
,00

m

100

20,
23

25,1
2

2.512,
00
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ADMI
11 NIST
RAÇÃ
O DA
OBR
A
/PRO
JETO
S
11.1 SINAPI

90778

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

11.2 SINAPI

93572

11.3 TABELA DE
HONORÁRIO
SEMGE – BA

TABELA
DE
HONORÁR
IO SEMGE
– BA

ENCARREGADO GERAL H
DE OBRAS COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
H
CONSULTORIA

11.4 TABELA DE
HONORARIO
SEMGE – BA

TABELA
DE
HONORÁR
IO SEMGE
– BA

11.5 TABELA DE
HONORARIO
SEMGE – BA

TABELA
DE
HONORÁR
IO SEMGE
– BA

66.992,
00

H

ESPECIALIZADA DE
ENGENHEIRO
GEOTÉCNICO /
ESTRUTURALISTA
M2
PROJETO –
INSTALAÇÕES
ELÉTRICO ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO.
M2
PROJETO INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO

890,0 105,77 132,2 117.666,
0
1
90

12,00 4.383, 5.479, 80.776,8
75
69
0

30,00 160,12 200,1 6.004,50
5

160,0 3,62
0

4,53

724,80

160,0 9,46
0

11,83 1.892,80

TOTAL

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na
tabela acima.
1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por
Preço Unitário.
1.5. O prazo de vigência do contrato é aquele previsto no instrumento contratual,
podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

4.561.
883,48

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Manter os bons serviços de atendimento a população de Nazaré, através de
espaços físicos em bom estado de conservação, nas áreas administrativas de
educação e de saúde, cuja as edificações foram construídas em diferentes anos,
usando diferentes tecnologias e possuindo diferentes tipologias construtivas.
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
3.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, a ser contratado mediante licitação,
na modalidade pregão, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002.
3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nas possibilidades legais para
terceirização da administração pública, podendo ser executados de forma indireta.
3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados
da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO.

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das
08 horas às 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone 75-3636-2711 ou por e- mail licitanazareba@gmail.com

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Os serviços serão prestados nos prédios públicos do Município de Nazaré/BA.
b) Os serviços serão executados conforme a necessidade de manutenção dos
prédios, o qual a Secretaria ira emitir ordem de serviço com os devidos
detalhamentos da prestação solicitada;
5.2. A execução dos serviços terá inicio a partir da assinatura do contrato de
prestação de serviços.
6. Modelo de Gestão do Contrato e Critérios de Medição:

6.1. Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por
portaria no Diário Oficial do Município;
6.2. As medições serão realizadas mensalmente, de acordo com as demandas
solicitadas pelas secretarias municipais.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
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7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição
quando necessário:
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou
comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas
sejam as mais adequadas;
8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme
cronograma físico-financeiro;
8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, quando couber.
8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços
de recepção e apoio ao usuário;
8.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
8.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
8.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito
de concessão de diárias e passagens.
8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;
8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
8.9. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios
de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
8.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
8.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
8.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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8.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da
obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;
8.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço,
tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e
no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;
9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
órgão Contratante;
9.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de
Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII- B da IN SEGES/MP n.
5/2017;
9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das
normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou
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por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.11.Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.12.Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
9.13.Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações
que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
9.14.Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina.
9.15.Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do
memorial descritivo.
9.16.Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a
contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146,
de 2015.
9.19.Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
9.20.Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei
nº 8.666, de 1993.
9.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
9.22.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação;
9.23.Assegurar à CONTRATANTE:
9.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo
após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
9.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
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na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante,
quando necessário;
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
9.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;
9.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim
de evitar desvio de função;
9.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de
serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
Contratante;
9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas
as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);
9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças
necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação
aplicável;
9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como,
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades
em relação ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo
de Recebimento Definitivo.
9.37. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão
ambiental competente.
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9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva
medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
9.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou
subprodutos florestais;
9.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislação correlata;
9.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença
obrigatória.
9.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio,
a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
território estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as
alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer
às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas;
9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde):
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
9.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários
da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”,
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em
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áreas não licenciadas;
9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira
de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva,
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão
de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislação correlata;
9.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação
de preços os custos correspondentes;
9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço
de engenharia.
9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referência e demais documentos anexos;
9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos
para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas
(ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.);
9.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão
um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução
do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas,
para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão
das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:
9.44.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções
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desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando
as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;
9.45. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral
a participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do
licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato.
9.46. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,
após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o
esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão
os serviços contratados.
10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1.O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2.O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
11.3.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
11.4.A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.5.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
11.6.O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº
8.666, de 1993.
11.7.O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades
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assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas,
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de
1993.
11.8.As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume
de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à
Gestão do Contrato.
11.9.Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir
para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.
11.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.
11.11. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1.A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
provisório e definitivo dos serviços, nos termos abaixo:
12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo
detalhada.
12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
12.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal após a entrega da
documentação acima, da seguinte forma:
12.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação
dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que
se fizerem necessários.
12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos,
que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
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registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisório.
12.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.
12.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva
dos serviços executados.
12.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.
12.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhálos ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
12.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último. 12.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos
serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:
12.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
12.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
12.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
13. DO PAGAMENTO
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13.1.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2.A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do
serviço, conforme este Termo de Referência.
13.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666, de 1993.
13.4.O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:
13.4.1. o prazo de validade;
13.4.2. a data da emissão;
13.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
13.4.4. o período de prestação dos serviços;
13.4.5. o valor a pagar; e
13.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
13.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
13.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
13.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, quando couber.

14. REAJUSTE

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data
limite para a apresentação das propostas.
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei
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nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das
assumidas em decorrência da contratação;
15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

obrigações

15.1.3. fraudar na execução do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
15.1.5. cometer fraude fiscal;
15.1.6. não mantiver a proposta.
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
15.2.2. Multa de:
15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação
do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
15.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.
15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
15.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos.
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
15.3. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.
15.4. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
15.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

15.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando- se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e
cobrados judicialmente.
15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, a Contratante poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

16.1.As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2.Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor
estão previstos no edital.
16.3.Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
16.4.Prova de inscrição ou registro da licitante (certidão da pessoa jurídica) e
prova de inscrição ou registro do(s) profissionais (certidão pessoa física), junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou Conselho
Regional de Arquitetos e Urbanistas (CAU), conforme for o caso, competente da
região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove
atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;
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16.5.Comprovação de a licitante de possuir, em seu corpo técnico (Capacidade
Técnico- Profissional), na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível
superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, devidamente registrado(s)
no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços com
características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
16.7 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer
das empresas que o compõem) que comprove(m) que a licitante tenha executado
obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
16.7.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações
básicas:
16.7.1.1) Nome do contratado e do contratante;
16.7.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e
número(s) de registro(s) no CREA;
16.7.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza
da obra) 16.7.1.4) Localização da obra ou dos
serviços;
16.7.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços
executados); 16.7.1.6) Data do início e término dos serviços;
16.7.1.7
)
A comprovação de vínculo profissional se fará:
e)
C
om a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a
licitante como contratante do profissional ou;
f)
A
través do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio ou;
g)
A
través de contrato de prestação de serviço, desde que o profissional seja
devidamente registrado no CREA ou CAU da região competente da prestação do
serviço, com comprovação de vínculo na data do recebimento dos envelopes de
Habilitação e de Preços, OU;
h)
A
través da apresentação de promessa de prestação de serviços, celebrado de
acordo com a legislação civil comum (nesses casos do deverão ser anexados os
contratos e declarações individuais, por escrito, dos profissionais apresentados,
autorizando sua inclusão na equipe técnica e confirmando a sua futura
participação na execução dos trabalhos.
16.8. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.
16.9. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

17.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 4.561.883,48 (quatro milhões
quinhentos e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito
centavos)
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18.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Órgão: 64000 - Secretaria de
Infraestrutura Projeto/Atividade:
15.451.0006: 1107 Elemento de
despesa: 339039
Fonte de recurso:
0100.00 Valor: R$
1.000.000,00
Órgão: 64000 - Secretaria de
Infraestrutura Projeto/Atividade:
15.451.0006: 1107 Elemento de
despesa: 449051
Fonte de recurso:
0142.42 Valor: R$
1.429.680,03
Órgão: 59000 - Secretaria de
Educação Projeto/Atividade:
12.365.0001: 2029 Elemento de des
pesa: 339039
Fonte de recurso:
7101.001 Valor: R$
350.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de
Educação Projeto/Atividade:
12.365.0001: 2029 Elemento de
despesa: 339039
Fonte de recurso: 0119.019
Valor: R$ 350.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de
Educação Projeto/Atividade:
12.122.0001: 2122 Elemento de
despesa: 449051
Fonte de recurso:
7101.01 Valor: R$
400.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de
Educação Projeto/Atividade:
12.361.0001: 2139 Elemento de
despesa: 449051
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Fonte de recurso:
7101.019 Valor: R$
400.000,00
Órgão: 60000 - Secretaria de
Saúde Projeto/Atividade:
10.301.002: 1003 Elemento de
despesa: 449051 Fonte de
recurso: 6102.02
Valor: R$ 20.000,00
Órgão: 60000 - Secretaria de
Saúde Projeto/Atividade:
10.301.002: 1003 Elemento de
despesa: 449051 Fonte de
recurso: 0114.14
Valor: R$ 215.694,25

19.

RELAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRÉDIO DOS ARCOS
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
PRÉDIO ANTIGO FÓRUM
ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE BITTENCOURT
ESCOLA MUNICIPAL DISNEYLÂNDIA
ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO CARIGÉ
ESCOLA MUNICIPAL FUND SÃO ROQUE
ESCOLA MUNICIPAL IRBENE NADAL
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LÚCIA TOURINHO

10. ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE TUPINAMBÁ
11. ESCOLA MUNICIPAL NARCISO PITANGA
12. ESCOLA MUNICIPAL NILCE DOMINI PEIXOTO
13. ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BOMFIM
14. ESCOLA MUNICIPAL ALCINA BARBOSA
15. ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS BARRETO
16. ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS RIBEIRO
17. ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
18. ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES
19. ESCOLA MUNICIPAL CORINA GUIMARÂES
20. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BASTOS
21. ESCOLA MUNICIPAL GREGÓRIO FERREIRA
22. ESCOLA MUNICIPAL MAXIMINIANO SILVA
23. UBS – MURITIBA I
24. UBS – MURITIBA II
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25. UBS – APAGA FOGO I
26. UBS – APAGA FOGO II
27. POLICLÍNICA MUNICIPAL
28. UBS – VOLTA DO TANQUE
29. UBS – WILSON
30. UBS – LADEIRA GRANDE
31. UBS - COPIOBA MIRIM
32. UBS - LEONE

Nazaré – BA, 14 de setembro de 2021.

Vitor Pedreira da Silva
Assessor Técnico de
Engenharia
CREA BA : 051573094-7
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não
dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho
plenos poderes e informações para firmá-la.
Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para
os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de
participação no certame licitatório acima identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da
licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a
que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da
licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas
vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente
instrumento, nomeamos e
constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto
no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei
Complementar nº 123/06]
(
) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma
do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES
EDITALÍCIAS

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declaramos:
(

) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
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. 27
da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
MUNICÍPIO
PRESTAR
PREDIAL.

Nº _______/2021 – TERMO DE
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DE NAZARÉ, E____________, PARA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

O MUNICÍPIO DE NAZARÉ, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na ________________________, Centro,
Nazaré – BA, CEP ____, por seu Gestor_________________________ [inserir nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir
número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, com sede ___________________________, por sua
responsável, a Srª. _____________________, portador da Cédula de Identidade nº
________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e
a
Empresa
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu
[inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão],
portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a
representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], com
base no Edital do Pregão Eletrônico nº. 049/2021-SRP e todas as disposições da Lei nº
10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento, instruído no Processo Administrativo nº 01749/2021, mediante as cláusulas
e condições que se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto é a contratação de empresa especializada, na
execução de serviços de manutenção e conservação dos prédios de uso público do
município de Nazaré/BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 049/2021-SRP e quantitativos
constantes da tabela a seguir:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das
dotações1 vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Órgão: 64000 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1107
Elemento de despesa: 339039
Fonte de recurso: 0100.00
Valor: R$ 1.000.000,00
Órgão: 64000 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 15.451.0006: 1107
Elemento de despesa: 449051
Fonte de recurso: 0142.42
Valor: R$ 1.429.680,03
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 12.365.0001: 2029
Elemento de despesa: 339039
Fonte de recurso: 7101.001
Valor: R$ 350.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 12.365.0001: 2029
Elemento de despesa: 339039
Fonte de recurso: 0119.019
Valor: R$ 350.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 12.122.0001: 2122
Elemento de despesa: 449051
Fonte de recurso: 7101.01
Valor: R$ 400.000,00
Órgão: 59000 - Secretaria de Educação
Projeto/Atividade: 12.361.0001: 2139
Elemento de despesa: 449051
Fonte de recurso: 7101.019 Valor: R$ 400.000,00
Órgão: 60000 - Secretaria de Saúde
Projeto/Atividade: 10.301.002: 1003
Elemento de despesa: 449051 Fonte de recurso: 6102.02
Valor: R$ 20.000,00
Órgão: 60000 - Secretaria de Saúde
1
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Projeto/Atividade: 10.301.002: 1003
Elemento de despesa: 449051
Fonte de recurso: 0114.14
Valor: R$ 215.694,25
3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos
Interessados da Prefeitura Municipal de Nazaré pela Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1 A execução dos serviços será iniciada após a emissão da Ordem de Serviços – OS,
emitida pelas unidades solicitantes da Prefeitura Municipal de Nazaré, sempre e quando
houver necessidade de realização dos serviços contratados.
4.2 Os serviços serão realizados em estrita obediência às especificações descritas nas
planilhas de referência de serviços e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil-SINAPI e Orçamento de Obras de Sergipe-ORSE, e devem
obedecer aos padrões de segurança e legislações vigentes.
4.3 O prazo para execução dos serviços contratados, será identificado em cada ordem de
serviço, sempre de acordo com as necessidades da Prefeitura e previa concordância com a
Empresa; estritamente de acordo com
as especificações
deste documento,
responsabilizando-se pelo refazimento total ou parcial, na hipótese de se constatar falhas na
execução do serviço ou esta estiver em desacordo com as especificações acordadas.
4.4 Os serviços serão prestados em todos os prédios, praças, canteiros públicos e unidades
administrativas da Prefeitura Municipal localizada na cidade de Nazaré, no Estado da Bahia.
4.5 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a Nota de
Empenho e/ou realizar o serviço, serão convocados os demais fornecedores classificados na
licitação, respeitando-se as condições de fornecimento e as negociações para redução dos
valores, aplicando-se as penalidades previstas.
4.6 Havendo qualquer divergência entre os quantitativos e especificações cadastrados na
Nota Fiscal e àqueles registrados na Instituição, a Nota Fiscal não será liquidada até que o
estabelecimento comprove que a Nota foi expedida corretamente, ou retifique o documento
fiscal.
4.7 Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço
executado.
4.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.9 O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993.
4.10 A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ-BA.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da
Licitação e de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante.
5.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e
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constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento do material, incluído frete
até os locais de entrega.
5.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.

5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
5.1.14. É possível a subcontratação parcial do objeto desde que devidamente autorizada
pela Contratada.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de _____ (quantidade por extenso), contado da data
da sua assinatura, para a execução dos serviços especificados nas Cláusulas Primeira e
Segunda deste Contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do vencimento, estando a
sua vigência adstrita art. 57, § 1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:
a) Realizar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste documento, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente.
b) Responsabilizar-se
por
quaisquer
ônus,
despesas,
obrigações
trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou
outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os
encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da
sua condição de empregadora.
c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados
aos serviços prestados, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
d) Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na
Licitação.
e) Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como
garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços
prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da
Contratante
f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
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g) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o
caso.
h) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução dos serviços.
i) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais de toda a mão de obra
oferecida para atuar nas instalações do órgão.
j) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração.
k) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandoos a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar
à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
l) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
m) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato.
n) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico nº. 049/2021-SRP
ao qual está vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do
contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a
vigência deste contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do serviço, por servidor
especialmente designado pela Administração, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo.
b)
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no serviço
executado, fixando prazo para a sua correção.
c)
Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA em até 30 (trinta
dias), após o ateste definitivo da execução do serviço.
d)
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada, quando for o caso.
e)
Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado,
podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os
relatórios de fornecimento elaborados pela Contratada;
f)
Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções
legais e contratuais previstas;
observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 049/2021-SRP
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CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação.
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento
fiscal válido correspondente ao serviço executado.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada
por servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
9.4. A fiscalização do fornecimento de que trata este ato licitatório será exercido pelo
Executor do Contrato, designado pelo Órgão Gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter
5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas,
indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao
CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas,
indenizações e ressarcimentos.
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10.1. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de
todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente,
conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao do fornecimento realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência
eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal
e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento
realizado, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de
Nazaré, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações de
regularidade trabalhista e fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e
perante o FGTS.
11.4 Para que seja efetuado o pagamento, além do atendimento às exigências normais
cabíveis, exige-se que a CONTRATADA atenda ao TAC Nº 01/2014 que exige comprovação
de:
- Registro na CTPS de todos os trabalhadores;
- Fornecimento de água potável;
- Fornecimento de EPI’s adequados ao risco;
- Fornecimento de Vale alimentação e café da manhã.

11.5. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser
eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos,
apenas as duas primeiras casas decimais.
11.6. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
11.7. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos/serviços na totalidade do valor e
das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento/serviço efetivamente realizado.
11.8. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS

–

DO

REAJUSTAMENTO,

DA

REVISÃO

E

DA
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12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço
ofertado na proposta vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,
isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo
como limite máximo a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPCA do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora
deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal de Nazaré.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor
o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do IPCA do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I=

6/100
365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
14.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
14.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
14.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4. O atraso injustificado no início do fornecimento;
14.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
14.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas neste edital e no contrato;
14.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da
Administração, e autorização expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do
art. 67 da Lei nº 8.666/93;
14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes do serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

123

Prefeitura Municipal de Nazaré
Estado da Bahia
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
Nazaré - Bahia

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de
30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
15.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades:
15.2.1. Advertência por escrito;
15.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do
contrato por ocorrência, até o limite de 10%;
15.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro de
Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de
multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
15.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
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15.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes
são inerentes.
15.7. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administração.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
15.9. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de
Administração e Planejamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO
16.
O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e
vincula-se ao edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 049/2021-SRP, constante do Processo
Administrativo nº 01749/2021, bem como à proposta do CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Nazaré,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são
assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.
Nazaré - BA, em [data].
MUNICÍPIO DE NAZARÉ
EUNICE SOARES BARRETO PEIXOTO
Prefeita
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]
TESTEMUNHAS:
NOME:________________________
NOME:______________

CPF:
CPF:
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01749/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos _______ dias do mês de _____________ do ano de 2021, MUNICÍPIO DE NAZARÉ, pessoa
jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________, com sede
administrativa na ________________________, Centro, Nazaré – BA, CEP ____, por seu
Gestor_________________________ [inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, com sede ___________________________, por sua responsável, a Srª.
_____________________, portador da Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número
e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº ________________, e através da
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, órgão gerenciador, com sede
___________________________, por seu responsável, o Sr. _____________________, portadora da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei Complementar nº 123/06,
Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº
7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013, (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12
/01/2015), Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores de toda a legislação referida Decreto nº 0129 de 17
de março de 2021, publicado em 18.03.2021 (Comissão Permanente de Licitação), e as
demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico nº 049/2021-SRP, conforme Ata publicada em **/**/**** e homologada
em **/**/****, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa ****, inscrita no
CNPJ sob o nº ****, com sede na ****, CEP ****, no Município de ****, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). ****, portador(a) da Cédula de Identidade nº **** e CPF nº ****,
cuja proposta foi classificada no certame.
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para a contratação de empresa especializada,
sob regime de empreitada, a preço unitário, com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários para execução de serviços de manutenção e
conservação dos prédios de uso público do município de Nazaré, de acordo com as
condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital – Projeto Básico do
Pregão Eletrônico nº 049/2021-SRP:
1.2. O Valor total é de ___(___).
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1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2. O órgão gerenciador será a Secretaria de Infra Estrutura.
2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde;
b) Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer;
c) Secretaria Municipal de Infra Estrutura
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015),
Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores de toda a legislação.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art.
65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o
registro, sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação,
quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa
de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no
prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de
revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte
integrante dos autos processuais.
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4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do
Município,
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo
nas licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra
mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros
instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de
compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas
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as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como:
prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de
rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem
da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de
empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar),
conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes
do (Decreto Municipal nº 016/2015, de 12 /01/2015), Sistema de Registro de Preços.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento
equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o
Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses,
observado a vigência do crédito orçamentário, admitindo-se a prorrogação diante do
propósito de atendimento do interesse público pela não interrupção do fornecimento.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas
Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do
edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10.
Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o
Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93,
Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 6360, de 23/9/1976, Lei Complementar nº
123/06, Lei Federal nº 13.043, de 13/11/2014, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto
Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 7892/2013, (Decreto Municipal nº 016/2015,
de 12 /01/2015), Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e alterações posteriores de toda a legislação referida Decreto nº
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0129 de 17 de março de 2021, publicado em 18.03.2021 (Comissão Permanente de
Licitação).
14.2. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Local, data
MUNICÍPIO DE NAZARÉ
Prefeita
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
TESTEMUNHAS:
1. NOME:

CPF:

2. NOME:

CPF:
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no item ______ do Edital do Pregão Eletrônico nº
049/2021-SRP, que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº
______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___sob o nº __________________ é o(a)
nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços,
objeto da licitação em apreço.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A REQUISITOS ESPECIAIS
DECLARAÇÃO

_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº.
______________________, situada _____________________________________, declara sob as penas
da Lei que:
1) que aceita as condições estipuladas neste Edital e Anexos;
2) que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Nazaré;
3) que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Nazaré, durante a
execução dos serviços;
4) que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à
execução do objeto;
5) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais
não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Nazaré, e que estão aptos
a participar desta licitação.
6) que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos
serviços objeto deste Edital;
7) que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
8) que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação
pertinente.
Local e data.
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
Observações:
1) Emitir em papel que identifique à licitante;
2) Utilizar quantas linhas for necessário;
3) Declaração exigida somente em caso positivo.
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ANEXO XI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Nazaré
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021-SRP
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha
anexa, para o fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021SRP, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
______ (__________) dias;
b) prazo para fornecimento:
______ (__________) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os serviços licitados pelos preços unitários
constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$
______________ ( ___________________________________________________ ).

Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________________;
c) Endereço Completo: _____________________________________;
d) Fone: ________________________________________________;
e) Fax (se houver): ______________________________________;
f) E-mail: _______________________________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ___________________________.

Loca e data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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