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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº02/2021
CONVITE 002/2021
BASE LEGAL: Lei Complementar nº 123/06, com alterações da LC nº147/2014, das normas gerais
da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei n. º 12.440/2011, e a legislação pertinente.
MODALIDADE: CONVITE Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, com fornecimento de Material
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
DATA: 09/12/2021 HORÁRIO:
9h30min.
LOCAL: Câmara Municipal de Piatã, localizada na Avenida Brito, S/Nº – Centro – Piatã – BA.
A Câmara Municipal de Piatã, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade
Convite, Processo Administrativo Nº 29/2021, objetivando a Contratação de Empresa Prestadora de
Serviços, discriminados abaixo.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Convite, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Convite será realizada no TCM/Ba., e será conduzida pelo Presidente da
Comissão de licitação, designado nos termos da Portaria CM 06-2021, da Presidência desta Casa,
publicado no DOM de 26 de janeiro de 2021.
I – DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para executar reforma e
ampliação do Legislativo Municipal de Piatã, BA, com fornecimento de todo material e mão-de-obra
necessários para a execução dos serviços, em Lote Único, de acordo com os quantitativos e
especificações técnicas constantes dos Anexos I, Anexo I- A e Anexo I- B, do Projeto Básico deste Edital de
licitação.
1.2 - O prazo máximo para fornecimento dos materiais, execução e finalização dos serviços é de 90
(noventa) dias úteis contados a partir da data de assinatura do contrato.
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1.3- O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, conforme Art. 57 da Lei n°
8.666 de 21 de junho de 1993, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade
competente.
1.4- Ao se candidatar ao fornecimento do lote, a empresa obriga-se, sob pena de desclassificação, a fornecer
todos os itens dele.

II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1- Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas convidadas, inscritos ou não, que
manifestarem os seus interesses no prazo assinalados no § 3º do art. 22 da Lei n.º 8.666/93 de até 24 (vinte e
quatro horas) antes da abertura das propostas para se cadastrarem ou renovarem os seus cadastros, as
exigências contidas neste instrumento e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
2.2.-Não serão admitidas nesta licitação empresas que estejam suspensas do direito de licitar ou de
contratar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas.
2.3- Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica
constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para
licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.4- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais.
2.5- Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do
fornecimento de bens a eles necessários: a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa natural física
ou jurídica; b) a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou
subcontratado; c)servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; d)
demais agentes públicos, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou
legal.
2.6 - Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
2.7- Cópia deste Edital e seus anexos estará disponível, a partir da data da publicação de seu resumo no
site da Câmara Municipal de Piatã - https://www.camarapiata.ba.gov.br/. Outras informações sobre a
licitação serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, na Câmara Municipal de Piatã, localizada
na Avenida Brito, S/Nº – Centro – Piatã – BA, de segunda a sexta das 8h às 12h.

III – REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1- A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de
Direito Privado.
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IV- DO CREDENCIAMENTO
4.1- Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatório.
4.2- O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores.
4.3- O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo V
devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes.
4.4-Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.
4.5- Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela comissão.

V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1-Os documentos da habilitação e da proposta de preços deverão estar dispostos ordenadamente,
contidos separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e indevassados, os quais deverão estar
rubricados pelo representante legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados em sua
parte externa, além do nome da proponente e o n. º do CNPJ, os seguintes dizeres:

a- Envelope “A” – Habilitação,
ADMINISTRATIVO Nº 29/2021.

Licitação

modalidade

CONVITE,

Nº002/2021

PROCESSO

b- Envelope “B” – Proposta Comercial, Licitação modalidade CONVITE, Nº002/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 29/2021.
5.2- A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada
da procuração que contemple expressamente este poder.
5.3- Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
5.4- À opção do licitante, o Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Câmara Municipal de
Piatã, estando no prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal, a Qualificação Econômico-Financeira, exceto os concernentes à Declaração de
Proteção ao Trabalho do Menor, Qualificação Técnica e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT). Caso o certificado consigne algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão
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atualizada do referido documento junto com os demais documentos no envelope de habilitação.
5.5-Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à verificação dos seus
respectivos registros, bem como à validade dos documentos cadastrais.
5.6-As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – “A”, “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
6.1- No envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter, os documentos a seguir, numerados e
relacionados os quais dizem respeito a:
6.1.1- Habilitação Jurídica, será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) de registro público, no caso de empresário individual;
b) em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais
administradores;
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de
eleição e investidura dos atuais administradores;
d) 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.
6.1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista, será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a)- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b)- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)-Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante;
d)-Prova de regularidade relativa para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
e)-Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
.
6.1.2.1 -. As microempresas e empresas de pequeno porte, que desejarem os benefícios da Lei
Complementar nº 123/06, deverão comprovar esse enquadramento tributário, bem como indicar a existência
ou não de restrição de Regularidade Fiscal, assinalando nos campos correspondentes na Declaração
Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme constante no Anexo VI.
6.1.2.2- A comprovação do enquadramento tributário da microempresa e empresa de pequeno porte dar-se- á
mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa condição.
6.1.2.3- Havendo restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da declaração de vencedora do certame para sua regularização, atendendo
determinação da Lei Complementar 123/06, art. 43, § 1º.
6.1.2.4- A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
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6-1.3- Regularidade Trabalhista, mediante a apresentação de:
a- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa, nos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas
(CNDT), aprovada pelo Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943. .
6.1.3.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, que desejarem os benefícios da Lei
Complementar nº 123/06, deverão comprovar esse enquadramento tributário, bem como indicar a existência
ou não de restrição de Regularidade Trabalhista, assinalando nos campos correspondentes na
Declaração Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme constante no Anexo VI.

6.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO - FINANCEIRA – Será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a- Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação, dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação.
b- 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, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
6.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a- comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, através do responsável técnico e/ou da
empresa, devidamente registrado na entidade competente. O Responsável técnico deverá comprovar o
vínculo com a empresa, mediante documentos apropriados.
b- declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação, preferencialmente conforme modelo constante do Anexo VIII;
c- indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos, preferencialmente conforme modelo do Anexo IX;
6.1.6 - DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR, em atendimento ao inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo XII deste Instrumento.
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VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE – “B” “PROPOSTA COMERCIAL”
7.1- A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: aNome, endereço e CNPJ;
b- Número do processo e do convite;
7.2- O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
constantes do Anexo I, Anexo I- A e Anexo I- B, do Termo de Referência, em consonância com o
Anexo IV modelo de Proposta de Preços, expressando os valores em moeda nacional - REAIS
utilizando duas casas decimais definido na proposta de preço, ficando esclarecido que não serão
admitidas propostas alternativas.
7.3- A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das características do
objeto da presente licitação, de acordo com as especificações do Edital e seus Anexos, devendo ser
formulada e enviada em conformidade com o Anexo IV modelo de Proposta de Preço.
7.4- A Proposta de Preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo II.
7.5- Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período
de processamento das faturas.
7.6- Também deverá constar do envelope de proposta de preços a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Anexo VII.
7.7- A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
abertura fixada no Preâmbulo do Edital, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo
superior.
7.8- No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de tratamento
diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar do envelope de
proposta de preços a Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº123/06) em consonância
com o modelo do Anexo III.
7.9- Na formulação da proposta, correndo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por extenso,
será levado em conta este último.
7.10- No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações, conforme modelo constante do Anexo IV.
7.11- Declaração do licitante de que esta desimpedida de licitar e /ou contratar com a Administração
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive
as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as
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fundações por ele instituídas ou mantidas, conforme Anexo XI.
7.12- A proposta e deverá apresentar preço para a quantidade total demandada, expresso em real, com
duas casas decimais.
7.13- A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
7.14- Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
7.15- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas com
preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
7.16- As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo
assinalar sua situação no campo correspondente no Anexo III- Declaração de Enquadramento (Lei
Complementar nº 123/06).
7.17- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado, aqueles que
ultrapassem o valor global de R$ 203.911,27 (duzentos e três mil, novecentos e onze reais e vinte e

sete centavos), incluindo-se uma taxa de BDI de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
discriminado na planilha equivalente ao valor orçado pela Administração;
7.17.1- A Empresa licitante deve apresentar declaração de que dispõe de profissionais adequados e
disponíveis, para execução dos serviços, conforme Anexo IX.

7.17.2- Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, fretes, tributos,
materiais, serviços, e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Convite,
preferencialmente de acordo com o modelo do anexo IV.
7.17.3 - A empresa arrematante deverá apresentar amostra que ilustre o produto ofertado, caso seja
solicitado por este órgão, em um prazo não superior a 07 (sete) dias úteis após abertura para comprovação
de total atendimento às especificações técnicas – nas dependências da sede do legislativo;

VIII – DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do
CONVITE, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.1.2-Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o Envelope “A“- Habilitação, e o Envelope
“B” - Propostas de Preços, impossibilitando a admissão de novos participantes no certame.
8.1.3-Iniciada a sessão de abertura da habilitação, não mais cabe a desistência do licitante, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.
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8.1.4- A abertura dos envelopes relativos aos documentos da habilitação e das propostas será realizada
sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pela comissão ou servidor responsável. Em virtude do atual momento pandêmico, só será
permitida a presença de uma pessoa por empresa, sendo obrigatório o uso de máscara e a
manutenção do distanciamento devido.
8.1.5- Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
8.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES
8.2.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES “A” – HABILITAÇÃO
8.2.1.1- O presidente da comissão fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes “A” – Habilitação.
Conferirá e examinará os documentos das licitantes, bem como a autenticidade dos mesmos, e conferirá a
regularidade da documentação exigida no instrumento convocatório.
8.2.1.2- A empresa que deixar de apresentar a documentação de habilitação exigida será inabilitada.
8.2.1.3- A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista das microempresas e
o
empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n
123/06, não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 daquele diploma,
devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência da restrição e diferindo-se a comprovação
da regularidade.
8.2.1.4- A Comissão deliberará sobre a habilitação, franqueando a palavra uma vez mais aos participantes
para que registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de
imediato.
8.2.1.5- Procedido ao julgamento da habilitação, e desde que haja declaração expressa de renúncia a
recurso, consignada em ata, ou a apresentação do termo de renúncia por todas as licitantes, a Comissão
dará sequência ao procedimento.
8.2.1.6- Concluída a fase de habilitação, com a decisão acerca dos recursos eventualmente interpostos, e
havendo proposta inabilitada, a Comissão procederá à convocação de tantas licitantes classificadas
quantas forem as inabilitadas no julgamento, a fim de completar o número mínimo de 3 (três) licitantes apitas
para a segunda fase.
8.2.1.7 - Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes de Proposta
de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente recolhidos e
guardados em poder da Comissão, até a designação de nova data para a abertura.
8.2.1.8- Se todos os licitantes forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de 03 (três) dias
úteis aos licitantes para apresentação de nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a
inabilitação.

8.2.2 – ABERTURA DOS ENVELOPES “B” – ROPOSTA DE PREÇOS

8.2.2.1 - O presidente da comissão fará, a abertura dos Envelopes “B” – Proposta de Preços, dos
licitantes habilitados e verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e
especificações do instrumento convocatório com os preços correntes no mercado ou fixados pela
8
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Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de
preços, quando houver, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
8.2.2.2 - A Comissão julgará e classificará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes
do ato convocatório, franqueando a palavra para que os licitantes registrem em ata seus protestos ou
impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando
envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
8.2.2.3 - Se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a Administração fixar um prazo de 03 (três)
dias úteis aos licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as causas que motivaram a
desclassificação.

IX – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1- Será adjudicado o objeto da licitação à empresa cuja proposta tenha o Menor Preço do Lote, desde que
atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste Instrumento.
9.2- No caso de empate, ficto, será assegurada, nos termos da Lei Complementar n 123/06, a preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
9.2.1- Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e
empate real as que sejam iguais.
9.2.2 – Em qualquer destas hipóteses, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.2.3 – No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.2.4- Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será assegurado preferencialmente o sorteio, que será
realizado na mesma sessão.

X – DOS RECURSOS.
10.1- Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1º do artigo
41 da Lei 8.666/93.

XI- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1- Após concluída a fase de habilitação e classificadas as propostas, a autoridade superior competente
examinará as vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse público colimados
9
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pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor,
em despacho circunstanciado.
11.2- Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este
celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de
mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do
ato convocatório.
11.3- A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação e será
feita em função do vencedor do lote.

XII- DA CONTRATAÇÃO
12.1- Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no prazo de
até 03 (Três) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81, da Lei 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito
pela Administração.
12.2- Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da
Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
12.3- A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e
empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
12.4- Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.5- Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições
de habilitação.
12.6- Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação,
bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
12.7- O prazo de vigência do contrato, tendo em vista a fiscalização, aprovações e pagamentos será de 90
(noventa) dias úteis. O início do contrato ocorrerá na data da sua assinatura.
12.8- A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com
poderes expressos.

XIII - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
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13.1- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, na forma da lei nº 8.666/93.
13.2- As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
13.3- A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato,
quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
13.4- A prorrogação do prazo de vigência, nos termos art. 57 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, está
condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através de termo
aditivo.
13.5- A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para
celebrar o ajuste e será realizada através de termo aditivo.
XIV- DO LOCAL / DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1- A prestação dos serviços de reforma e ampliação da sede do Legislativo Municipal, com fornecimento
de todo material e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços, em Lote Único, de acordo
com os quantitativos e especificações técnicas constantes do Anexo I, Anexo I- A e Anexo I- B, do Projeto
Básico deste Edital de licitação, correrá por conta da Contratada as despesas de seguros, transportes, botafora, limpeza, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do
contrato;

XV- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1- Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contado da data da apresentação da fatura e
após concluído o serviço ou parte dele;

15.1.1- O pagamento será realizado mediante medições mensais, atestados pela Fiscalização. A
medição de serviços e reformas será baseada em relatórios mensais a serem elaborados pelo
contratado, onde estarão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à
discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.
15.1.2- A discriminação e a quantificação dos serviços e reformas considerados na medição deverão
respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critério de medição e
pagamento.
15.1.3- Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras
efetivamente executados pelo contratado depois de aprovados pela Fiscalização da obra, respeitada a
rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pela
Câmara Municipal:
15.2- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a
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conclusão de cada etapa, com apresentação do boletim de medição, e do termo recebimento
parcial/definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao
objeto contratado;.
15.3- Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento
parcial/definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento
parcial/definitivo.
15.4- O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos no
cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente;
15.5- A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação;
15.6- Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da
fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada;
15.7- As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica;
15.8- 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 INPC do IBGE pro rata tempore.
XVI- DO REGIME /DO PRAZO / DA GESTÃO/ DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
16.1- O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Unitário.
16.2- A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.
16.3- A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato.
16.4- O prazo máximo para fornecimento dos materiais, execução e finalização dos serviços é de 90
(noventa) dias úteis contados a partir da data de assinatura do contrato.
16.5- Os serviços devem ser executados rigorosamente dentro das especificações constantes no Projeto
Básico deste Edital e da proposta, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.
16.6- A gestão do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados serão
realizados pela Câmara Municipal, por servidor ou assessor contratado, habilitado com capacidade técnica
para tal fim.
16.7- Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato;
16.8- O Contratante, através de assessor ou servidor designado, exercerá ampla, irrestrita e permanente
acompanhamento e fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados.
16.9- Ao Contratante compete, orientar, aprovar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como
dirimir quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à Contratada.
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16.10-A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e
controle a serem adotados pelo Contratante.
16.11- As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto
contratado;
16.12- Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
16.13- Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por
exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
16.14--Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.

XVII- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
17.1- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a)- Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigidas;
b)- Indicar a localização física e das instalações da empresa – o endereço do pessoal técnico responsável
pela realização do objeto do contrato, com telefones e/ou bip para atendimento aos chamados, caso seja
necessário;
c)- Promover, por sua conta e risco, o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à
execução dos serviços objeto deste Contrato;
d)- Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e previdenciárias advindas
da prestação dos serviços;
e)- Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas;
f)- Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados;
g)- Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato;
h)- Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus
serviços;
i)- Arcar com os custos para recuperação de todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao
Contratante e/ou a terceiros;
j)- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários), exerçam as suas
atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de
segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
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k)-Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto
do presente Contrato;
17.2- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
- Além das obrigações legais, o CONTRATANTE obriga-se, ainda, a:
a)- Assegurar o acesso dos empregados da contratada, quando devidamente identificados, aos locais em
que irão executar as tarefas;
b)- Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços;
c) - Efetuar os pagamentos à contratada conforme estabelecido no contrato;
d)- Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;
e)- Não permitir ingresso de terceiros não autorizados nas dependências do TCM/BA;
f)- Cumprir e fazer cumprir o disposto das cláusulas do contrato, podendo aplicar as penalidades previstas,
não prejudicando a aplicação de outras penalidades a que a contratada esteja sujeita pelo não cumprimento
das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos serviços, nos termos previstos em lei;
g)- Promover, por meio de seu representante ou fiscal designado o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte daquela.

XVIII- DAS PENALIDADES
18.1- Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas no Capítulo IV da Lei n º 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
18.2- A recusa à assinatura do contrato e a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, ensejarão a aplicação da pena de multa, observados os parâmetros estabelecidos
nesta seção, sem prejuízo, na segunda hipótese, da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a
aplicação das demais sanções previstas na Lei n º 8.666/93;
18.2.1-Em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, será aplicada multa no percentual 10%
(dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato;
18.2.2- Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual 10%
(dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato;
18.2.3- Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será aplicado o
percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre o valor global do
contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado;
18.2.4- Em caso de atraso no cumprimento da obrigação principal, será aplicado o percentual de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia
subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora;
18.2.5- Na hipótese do item anterior, se a multa moratória atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor
global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o
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recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei;
18.3- Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise a perturbar o bom andamento da sessão,
podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
18.4- Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
18.5- Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos
no art. 88 da Lei nº 8.666/93.
18.6- Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
XIX- DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
19.1- A contratada concorda em manter a mais completa confidencialidade quanto às características das
edificações existentes, aos serviços, informações e documentação técnica, durante e após a execução do
contrato.
19.2- Qualquer divulgação somente poderá ser levada a efeito mediante prévia autorização por escrito do
Contratante.
19.3- O Contratante, mediante simples comunicação, poderá, a qualquer tempo, alterar padrões, critérios,
parâmetros e normas, mediante substituições e/ou supressões, desde que não alterem o objeto da licitação
e conforme os dispositivos legais.

XX - 20 - DA RESCISÃO
20.1- A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei nº 8.666/93.
20.2- A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
no art. 79 da Lei nº 8.666/93.
20.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa do
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do §
2º do art. 79 do mesmo diploma.

XXI- DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
21.1- A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

XXII- DAS IMPUGNAÇÕES
22.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade
licitante, o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar
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o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes das propostas, cabendo
à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade de
representação a Câmara Municipal.
22.2- Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento
convocatório, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para recebimento
dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá
efeito de recurso.
22.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até que seja proferida decisão final na via administrativa.
22.4- A desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
22.5- Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração
procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos, quando for o caso.

XXIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1- A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a comissão, se
necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
23.2-É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
23.3-A concessão do prazo de que trata o item anterior ficará condicionada à apresentação, pelo licitante, por
intermédio do seu representante legal ou mandatário, com poderes expressos, de declaração de que se
encontrava, na data da entrega da proposta, em situação regular perante as fazendas públicas, a seguridade
social ou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme o caso, ou que não se encontrava em
processo de falência ou recuperação judicial, sendo certo que, expirado o prazo concedido pela comissão de
licitação, sem que o licitante apresente o documento que se comprometeu a apresentar, além de ser
inabilitado, ficará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
23.4- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital
ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado, aqueles que ultrapassem o
valor global de R$ 203.911,27 (duzentos e três mil, novecentos e onze reais e vinte e sete

centavos), incluindo-se uma taxa de BDI de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
discriminado na planilha equivalente ao valor orçado pela Administração;
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23.5- Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado da comissão de
licitação.
23.6- Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho
motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que
revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.
23.7- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos seguintes recursos:
 Unidade Orçamentária: 01.001 – Câmara Municipal;
 Projeto Atividade: 1.001 - Construção do Prédio da Câmara;
 Elemento de Despesa: 4490.51.00 – Obras e instalações;
 Fonte de Recurso: 000 – Ordinário Livre
23.9 -Os casos omissos do presente Convite serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação.
23.10- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Piatã do Estado da Bahia.
23.11- As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação na Câmara Municipal de Piatã, localizada na
Avenida Brito, S/Nº – Centro – Piatã – BA, de segunda a sexta das 8h às 12h
23.12- Integram o presente Edital
a)- Termo de Referência/Projeto Básico > Anexo I
b)-Plantas Baixa > Anexo I- A
c)- Especificações e Quantitativos dos Serviços > Anexo I- B
d)-Planilha Orçamentária de Custos Unitários e Totais-Limites a Serem Observados na Licitação > Anexo I-C
e)- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo II
f)- Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº123/06) – Anexo III
g)- Planilha de Quantitativos e Preços > Anexo IV
h)- Modelo de Procuração p/prática de Atos Concernentes ao Certame > Anexo V
i)- Modelo de Declaração quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista (Lei Complementar 123/06) – Anexo VI
j)- Modelo da Declaração de Pleno Conhecimento > Anexo VII
k)- Modelo de Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos > Anexo VIII
l)- Modelo de Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico> Anexo IX
m)- Modelo de Comprovação de Aptidão de Desempenho > Anexo X
n)-Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ ou Contratar > Anexo XI
o)- Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor > Anexo XII
p)-Minuta de Contrato > Anexo XIII
q)- Termo de Declaração de Conclusão Total ou Parcial dos Serviços > Anexo XIV
r)- Termo de Relatório de Conclusão Total ou Parcial de Prestação de Serviços > Anexo XV
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s)- Termo Provisório de Aceitação de Serviço > Anexo XVI
t)- Termo Definitivo de Aceitação de Serviço > Anexo XVII

Piatã, 30 de novembro de 2021.

Luedes Tunes Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº
002/2021 ANEXO I

PROJETO BÁSICO PARA
CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA SEDE DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Piatã
LOCAL: Praça Izidro Viana S/N - Centro
MUNICÍPIO: Piatã – Ba.

CONSIDERAÇÕES

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a serem
empregados de acordo com os projetos em anexos, destinados à reforma da Câmara Municipal de Piatã, que
consta de uma área de 162,15m² (cento e sessenta e dois metros quadrados e 15 centímetros quadrados),
localizada na Praça Izidro Viana S/N, Centro – Piatã-Ba.
Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações contidas no Projeto
Arquitetônico e nas planilhas quantitativas.
É de responsabilidade da empresa executante verificar e apontar discrepâncias nos projetos para que sejam
corrigidas, sob pena de ter que concluir a execução arcando com as mesmas se não forem apontadas. No
caso de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser exigido do autor do
projeto a especificação com detalhes para a correta execução dos serviços.
A edificação existente é constituída de alvenaria de bloco cerâmico, parte em adobe na fachada frontal, sua
cobertura com estrutura de madeira e telhas cerâmicas, as portas e janelas são de madeira com piso de alta
resistência.
Principais serviços a serem executados;

- Substituição da cobertura e sua estrutura;
- Remoção e substituição do piso existente;
- Levantamento das paredes e platibandas;
- Substituição de esquadrias;
Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o equipamento mecânico e o
ferramental necessário, empregar mão de obra capaz, de modo a reunir permanentemente no serviço uma
equipe suficiente de operários, visando assegurar a conclusão das obras no prazo fixado.
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa
obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Em
hipótese alguma, poderá a Contratada alegar desconhecimento das cláusulas e condições deste memorial, das
20
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especificações complementares, bem como das exigências expressas nos Projetos e Normas da ABNT.
A fiscalização é segurada o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades
a que ficar sujeito a contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso de não ter
atendido, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / PROVISÓRIOS

A empresa deverá ser responsável pela confecção e instalação de uma placa indicativa da obra conforme
modelo e padrão fornecido pelo contratante, deverá ser confeccionada em chapa metálica afixada em estrutura
de madeira. Será instalada em local visível, e deve se apresentar em perfeitas condições até o término da obra.
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Todas as retiradas de materiais existentes na edificação deverão observar o mais rigoroso zelo e esmero, pois
grande parte desses materiais poderão ser reutilizados, os quais devem estar em perfeitas condições de uso.
As telhas, estruturas de madeiras e forro deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas
em local apropriado.
Os materiais que não tiverem condições de reaproveitamento serão considerados entulhos, transportados para
local conveniente e posteriormente retirado da obra.
A execução deste serviço deverá ser orientada por profissional habilitado, utilizando equipamentos adequados
e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. Todas as retiradas e demolições deverão ser
consideradas previamente com a análise do projeto, com os serviços indicados na planilha e, ainda, deverão
ser consultadas à fiscalização.
A retirada a que se refere este item consiste na remoção de elementos, tais como, esquadrias, louças, metais
entre outros.
A demolição é referente às paredes de alvenarias, pisos e contrapisos, entre outros.
Será efetuada a limpeza do terreno e do prédio onde serão realizados os serviços de retirada e demolição.
3.0 ALVENARIAS PAREDES E REVESTIMENTOS

Para o fechamento de paredes, as alvenarias deverão ser executadas conforme as dimensões e os
alinhamentos previstos no projeto arquitetônico, deverão ser executadas com tijolos furados, assentes em
argamassa de cimento e areia. As alvenarias de elevação serão assentes de forma a apresentar parâmetros
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perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo ser levantada uniformemente.

Alvenaria
As paredes, definidas em projeto, serão executadas com blocos cerâmicos (9 x 19 x 19), tipo seis furos,
assentados com argamassa de cimento e areia. Composição SINAPI.

Revestimento (alvenaria interna, externa e elementos estruturais)
Será executado chapisco e será aplicado emboço (massa única) com preparo mecânico. Composição SINAPI.

Vergas e Contravegas
Nos vãos das portas e janelas, deveram serem executadas vergas e contravergas em concreto e ferros
apoiadas 30 cm na alvenaria, estão incluídas neste item as formas de madeira. Composição SINAPI.

4.0 ESTRUTURA - SUPERESTRUTURA Pilares
Serão prolongados os pilares existentes no plenário o aço a ser utilizado será CA50 e CA60. As formas serão
de madeira com reaproveitamento. Todo concreto deverá ter resistência mínima de 25 MPa. Serão armados
com quatro ferros de 5/16” -8.0mm, estribados com ferros 5.0 – CA-60.

Viga de respaldo (cinta de amarração)
Para a viga de respaldo com concreto fck = 25 Mpa com quatro ferros de 5/16” - 8.0mm, estribados com ferros
5.0 – CA-60.

5.0 COBERTURA E FORRO

Considerações Gerais
A execução da cobertura, estrutura e telhamento obedecerão às normas da ABNT, devidamente
dimensionados, com especificações e detalhes respectivos.

Estrutura Metálica
A determinação do preço foi elaborada pelo seguinte método, Precificação por peso da estrutura.
Conjunto de elementos de aço, ligados entre si, de modo a poderem resistir à ação dos esforços a que estão
submetidos. Deve ser executada de acordo com o projeto executivo e normas da ABNT.
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As peças prontas devem ser retilíneas e manter a forma projetada, sem distorções, empenos ou outras tensões
de retração. Todas as peças estruturais, depois de prontas, devem receber uma aplicação de “primer” na
própria oficina, conforme a especificação de pintura e instruções do fabricante da tinta.
Por ocasião da montagem da estrutura, devem estar providenciados os serviços de colocação de chumbadores
e ancoragem e execução da argamassa de enchimento sob as chapas de apoio; não é permitida a utilização
de madeira, alvenaria ou materiais de construção similares, para executar as cunhas de nivelamento. Antes da
montagem, devem ser verificados o nivelamento, a locação e o alinhamento dos chumbadores de ancoragem,
com nível e teodolito.
Telha Metálica
As telhas metálicas devem ser manuseadas com equipamentos adequados para evitar que as bordas sejam
amassadas. Jamais devem ser utilizadas correntes ou cabos de aço. Recomenda-se uso de cintas com
madeiras apoiadas.
Na hora da montagem, é necessário que se observa a direção dos ventos. A montagem das telhas deve
ocorrer no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira.

Calhas e Rufos
A calha é um canal ao longo de um telhado que serve para escoar a água da chuva. Os rufos são peças
complementares de arremate entre o telhado e uma parede, devem ser executados por profissional
competente.
Os rufos deverão ser em chapa galvanizada nº 24 e terão seção conforme exigido no projeto arquitetônico.

Condutores de Águas Pluviais
Condutores de descidas de águas pluviais em PVC com diâmetro de 100mm.

Forro
O forro a ser colocado em todos os ambientes em placas tipo drywall, inclusive estrutura de fixação,
especificações de instalação em conformidade com o fabricante.

6.0 ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira obedecerão rigorosamente aos projetos apresentados. Ao chegarem na obra, as
esquadrias serão inspecionadas, sendo recusadas as unidades que apresentarem sinais de empeno,
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descolamento ou outros defeitos.
No caso de não haver detalhamento exclusivo para a confecção de alguma esquadria obriga-se a contratada
que a desenvolva para a aprovação da fiscalização, antes da execução. A pintura nas esquadrias de madeira
deverá ser fornecida com uma demão de verniz, após serem colocadas deverá receber mais duas demãos do
mesmo produto.

7.0 PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS

Execução e regularização do contrapiso, empregando argamassa de cimento e areia. No caso de pisos o local
deverá ser apiloado e executado lastro impermeabilizado de concreto não estrutural. A regularização deverá
ser feita com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado e sem ondulações.
O piso será, conforme planta, em porcelanato classe - A assentado com argamassa colante, deverá ser
proposto pelo contratante em 3 opções a ser escolhido e adotado para o ambiente interno da edificação ao
qual será definido junto a fiscalização.
A espessura dos rejuntes será indicada pelo fabricante e a cor será determinada pela fiscalização.
O piso deverá ser previsto com caimento para ralos e/ou caixas sifonadas. Antes do assentamento do piso, a
base deve estar devidamente preparada com uma superfície lisa e isenta de poeira e de qualquer
irregularidade. Após esta regularização, a fixação do piso se dará com utilização de argamassa colante para
ambientes internos e de boa qualidade.
As soleiras e os peitoris serão de tamanhos variados, de acordo com o tamanho dos vãos das portas e das
janelas, fornecidos e instalados em granito, nivelados com o piso para evitar ressaltos e assentados com
argamassa de cimento e areia.

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ENTRADA DE ENERGIA
A entrada de energia será substituída, instalação de novo padrão de energia. Toda a iluminação interna será
substituída e também a execução de novos pontos de iluminação na lateral da edificação e no teto. Em todas
os ambientes devem estar previstos pontos de luz que proporcionarão uma iluminação adequado às
funções a que se deseja.
Em todas os ambientes foram projetadas tomadas de corrente que atenderão cargas de uso geral ou
específico, considerados os tipos e funções de utilização.
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9.0 PINTURA
As cores não estão definidas deverão ser definidas pelo contratante e ou fiscalização em conformidade com as
indicações de projeto e da planilha orçamentária quantitativa.
Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:
As superfícies a serem pintadas, que serão todas as alvenarias e estruturas internas, serão cuidadosamente
limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;
As superfícies a serem pintadas serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca;
Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à
pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se
especificadas pelo projeto ou fiscalização.
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada.

10.1 OS SERVIÇOS FINAIS
Durante a obra deverá ser feito periodicamente a remoção de todo entulho e detritos que venham se acumular
no local da obra.
Depois de concluídos todos os serviços, executados todos os arremates necessários, deverá ser feita uma
limpeza geral na obra e no terreno.

10.2 1 ENTREGA DA OBRA
Para entrega final da obra, deverão estar feitas as ligações definitivas dos serviços públicos. Durante a reforma
da edificação deverá ser adotada, pela empresa executante, as obrigações de cada parte prevista na
Legislação Trabalhista e nas Normas de Segurança no Trabalho.

ORIENTAÇÕES GERAIS
1 - A empresa vencedora da licitação deverá arcar com os custos do uso da água e energia elétrica durante a
execução dos serviços.
2 - Serão de responsabilidade da Contratada todos os materiais, mão de obra, encargos, as ferramentas e
equipamentos, inclusive EPI´s de segurança individual dos seus funcionários.
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3 - Todo e qualquer dano que venha a ocorrer posteriores a obra que seja constatada ser de responsabilidade
da empresa contratada deverá ser reconstituída pela mesma. Da mesma forma deverá a empresa contratada
se responsabilizar por todos os danos e/ou transtornos que venham a ocorrer a terceiros.
4 - As empresas deverão apresentar planilha de custos discriminando os serviços globais (materiais, mão de
obra e demais encargos); os quantitativos; preços unitários e preços totais de cada serviço detalhadamente,
bem como o preço global de acordo com a planilha de custos detalhada.
5 - As empresas interessadas devem apresentar declaração de conhecimento dos locais da obra e das
dificuldades técnicas e/ou burocráticas que implicam direta e indiretamente na execução dos serviços a serem
realizados.
6- Prazo de execução da obra é de 120 (cento e vinte dias) contados da ordem de serviços expedida.
7 - A contratada deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra – após a assinatura
do contrato sem a qual não será emitida a ordem de serviço.
8 - Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta
prévia e autorização por escrito do autor do projeto e aprovação da Contratante.
9 - A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os detalhes do projeto antes e durante a
execução de quaisquer serviços.
10

- Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes

estiverem em desacordo com os projetos e especificações.
11

- A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o

cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Contratante não aceitará a alegação de atraso dos
serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.
12 - As medições serão liberadas de acordo com o cronograma de desembolso apresentado pela empresa.
13

- A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida, sem qualquer entulho e pronta para

perfeito funcionamento e todo o material não utilizado ou estranho deverá ser retirado do local e depositado em
local indicado pela contratante.
14 - A contratada deverá obedecer rigorosamente ao cronograma físico financeiro firmado por ocasião da
assinatura do contrato, evitando-se assim, aditamentos no prazo de execução.

Resp. Técnico do projeto da obra / serviço:
Hudson Prado Santos Engenheiro Civil CREA -BA 87.183-D
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº02/2021
CONVITE Nº002/2021
ANEXO I- A PROJETO ARQUITETÕNICO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº 002/2021
ANEXO I- A

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº 002/2021
ANEXO I- B

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS UNITÁRIO E TOTAL LIMITES A SEREM OBSERVADOS NA LICITAÇÃO

ITEM

BANCO

CÓDIGO

1.0

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1

SINAPI

98458

1.2

Próprio

1

2.0

TAPUME COM COMPENSADO DE
MADEIRA. AF_05/2018
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO

R$ 8.124,99
M2
M2

30,00
4,50

R$ 193,58

R$ 5.807,40

R$ 515,02

R$ 2.317,59

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1

SINAPI

97663

2.2

SINAPI

97666

2.3

SINAPI

97644

2.4

SINAPI

97634

2.5

SINAPI

97622

2.6

SINAPI

97640

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE
FORMA MANUAL. AF_12/2017
REMOÇÃO DE METAIS
SANITÁRIOS, DE FORMA
MANUAL. AF_12/2017
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA
RESISTÊNCIA, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE FORRO DE PVC,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

PREÇO TOTAL
(R$)

R$ 6.217,39
UN
UN

M2

M2

M3

M2

6,00
6,00

17,64

144,34

8,39

133,31

R$ 13,03

R$ 78,18

R$ 9,48

R$ 56,88

R$ 9,83

R$ 173,40

R$ 14,50

R$ 2.092,85

R$ 58,21

R$ 488,52

R$ 2,20

R$ 293,28
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2.7

SINAPI

97642

2.8

SINAPI

97654

2.9

SINAPI

97647

2.10

Próprio

2

3.0

M2

UN

M2

M3

133,31

5,00

162,15

32,56

R$ 3,95

R$ 526,57

R$ 181,77

R$ 908,85

R$ 3,76

R$ 609,68

R$ 30,38

R$ 989,18

PAREDES E REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS

3.1

SINAPI

87504

3.2

SINAPI

87878

3.3

SINAPI

87547

3.4

SINAPI

93193

4.0
4.1

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA
OU DE MADEIRA PARA FORRO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TESOURAS DE
MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU
IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016

M2

M2

M2

M

R$ 8.838,26

50,33

68,16

68,16

31,90

R$ 94,00

R$ 4.730,55

R$ 5,48

R$ 373,48

R$ 29,16

R$ 1.987,39

R$ 54,76

R$ 1.746,84

ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA
SINAPI

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

KG

R$ 9.699,13

130,59

R$ 22,61

R$ 2.952,57
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DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

4.2

SINAPI

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

4.3

SINAPI

33

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

4.4

SINAPI

43061

4.5

SINAPI

92775

4.6

SINAPI

94971

5.0

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM,
DOBRADO E CORTADO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M2

KG
KG

KG

M3

16,53

130,59
50,91

50,91

2,48

R$ 85,11

R$ 1.406,86

R$ 14,82

R$ 1.935,29

R$ 13,85

R$ 705,13

R$ 25,73

R$ 1.309,97

R$ 560,32

R$ 1.389,31

COBERTURA E FORRO

5.1

SINAPI

96114

5.2

SINAPI

100773

5.3

SINAPI

92580

5.4

SINAPI

94213

FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
METÁLICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 73.872,74
M2

KG

M2

M2

146,46

891,00

156,80

156,80

R$ 104,61

R$ 15.321,44

R$ 27,16

R$ 24.199,56

R$ 80,67

R$ 12.649,05

R$ 118,00

R$ 18.502,40
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5.5

SINAPI

100434

5.6

SINAPI

89580

6.0

M

M

19,00

16,00

R$ 77,27

R$ 1.468,13

R$ 108,26

R$ 1.732,16

ESQUADRIAS - MADEIRA E VIDRO

6.1

SINAPI

100702

6.2

SINAPI

102181

6.3

SINAPI

90801

6.4

SINAPI

100667

6.5

SINAPI

100693

6.6

SINAPI

100660

7.0

CALHA DE BEIRAL,
SEMICIRCULAR DE PVC,
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

PORTA DE CORRER DE VIDRO,
COM DUAS FOLHAS, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR,
FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR. AF_12/2019
JANELAS - INSTALAÇÃO DE
VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P
BATENTE PARA PORTA DE
MADEIRA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_12/2019
JANELA DE MADEIRA
(IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE
ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS
PARA VIDRO), COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA
(PESADA OU SUPERPESADA),
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
ALIZAR esp 10cm PARA PORTA E
JANELA FIXADO COM PREGOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
PISOS

R$ 21.625,18

M2

M2

UN

M2

M2

M

3,36

4,95

4,00

6,48

6,00

42,80

R$ 528,51

R$ 1.775,79

R$ 515,17

R$ 2.550,09

R$ 436,65

R$ 1.746,60

R$ 1.141,00

R$ 7.393,68

R$ 1.280,80

R$ 7.684,80

R$ 11,08

R$ 474,22

R$ 34.988,60
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7.1

SINAPI

87263

7.2

SINAPI

87680

7.3

SINAPI

98689

7.4

SINAPI

88650

8.0

REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PISO PORCELANATO
APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA, ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
RODAPÉ CERÂMICO
PORCELANATO 8CM DE ALTURA.
AF_06/2014

M2

M2

M

M

146,46

146,46

16,20

119,90

R$ 163,67

R$ 23.971,51

R$ 49,93

R$ 7.312,87

R$ 96,47

R$ 1.562,81

R$ 17,86

R$ 2.141,41

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1

SINAPI

97608

8.2

SINAPI

93141

8.3

SINAPI

101876

8.4

SINAPI

101493

8.5

SINAPI

97594

8.6

SINAPI

97587

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
PONTO DE TOMADA
RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A. AF_07/2020_P
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE
EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

R$ 12.331,04

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

21,00

1,00

1,00

12,00

9,00

R$ 140,31

R$ 561,24

R$ 210,55

R$ 4.421,55

R$ 71,68

R$ 71,68

R$ 1.649,67

R$ 1.649,67

R$ 156,26

R$ 1.875,12

R$ 331,66

R$ 2.984,94
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8.7

SINAPI

93138

9.0

PONTO DE ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

4,00

R$ 191,71

PINTURAS

9.1

SINAPI

88489

9.2

SINAPI

96132

9.3

SINAPI

102225

9.4

SINAPI

100721

10.0

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PANOS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017
PINTURA VERNIZ EM MADEIRA, 3
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA COM TINTA (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS.
AF_01/2020

R$ 27.737,85
M2

M2
M2

M2

601,60

601,60
56,54

156,80

R$ 15,48

R$ 9.312,76

R$ 20,73

R$ 12.471,16

R$ 31,37

R$ 1.773,65

R$ 26,66

R$ 4.180,28

LIMPEZA FINAL

10.1

SINAPI

97637

10.2

SINAPI

99822

10.3

SINAPI

99803

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.
AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU
PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019
TOTAL GERAL (R$):

R$ 766,84

R$ 476,09

M2

M2
M2

30,00

60,00
146,46

R$ 3,48

R$ 104,40

R$ 1,02

R$ 61,20

R$ 2,12

R$ 310,49

R$ 203.911,27

Fonte de Preços: SINAP- AGOSTO / 2021
Taxas: BDI = 25,00%
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº02/2021
CONVITE Nº002/21

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:
(a) 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;
(b) 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;
(c) 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;
(d) 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;
(e) 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
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.

Piatã

_de

de 20__.

Razão Social

45

ESTADO DA BAHIA
Pra ça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Telefax: (**77)3479-2427
E -M ai l: c am a ra pia ta@ hotma il .c om /CNP J: 04 .2 4 3 .2 92 /0 0 01 -4 4

CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº02/2021
CONVITE Nº002/21
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, 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.

Piatã

_de

de 20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/21
ANEXO IV
MODELO DE PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM

BANCO

CÓDIGO

1.0

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1

SINAPI

98458

1.2

Próprio

1

2.0

TAPUME COM COMPENSADO DE
MADEIRA. AF_05/2018
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO

M2
M2

30,00
4,50

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1

SINAPI

97663

2.2

SINAPI

97666

2.3

SINAPI

97644

2.4

SINAPI

97634

2.5

SINAPI

97622

2.6

SINAPI

97640

2.7

SINAPI

97642

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE
FORMA MANUAL. AF_12/2017
REMOÇÃO DE METAIS
SANITÁRIOS, DE FORMA
MANUAL. AF_12/2017
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA
RESISTÊNCIA, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE FORRO DE PVC,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA
OU DE MADEIRA PARA FORRO,
DE FORMA MANUAL, SEM

UN
UN

M2

M2

M3

M2

M2

6,00
6,00

17,64

144,34

8,39

133,31

133,31
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REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

2.8

SINAPI

97654

2.9

SINAPI

97647

2.10

Próprio

2

3.0

UN

M2

M3

5,00

162,15

32,56

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

PAREDES E REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS

3.1

SINAPI

87504

3.2

SINAPI

87878

3.3

SINAPI

87547

3.4

SINAPI

93193

4.0

4.1

REMOÇÃO DE TESOURAS DE
MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU
IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016

M2

M2

M2

M

50,33

68,16

68,16

31,90

ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA

SINAPI

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

130,59
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4.2

SINAPI

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

4.3

SINAPI

33

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

4.4

SINAPI

43061

4.5

SINAPI

92775

4.6

SINAPI

94971

5.0

ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM,
DOBRADO E CORTADO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M2

KG
KG

KG

M3

16,53

130,59
50,91

50,91

2,48

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

COBERTURA E FORRO

5.1

SINAPI

96114

5.2

SINAPI

100773

5.3

SINAPI

92580

5.4

SINAPI

94213

5.5

SINAPI

100434

FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
METÁLICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019
CALHA DE BEIRAL,
SEMICIRCULAR DE PVC,
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO

M2

KG

M2

M2

M

146,46

891,00

156,80

156,80

19,00
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CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

5.6

SINAPI

89580

6.0

M

16,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

ESQUADRIAS - MADEIRA E VIDRO

6.1

SINAPI

100702

6.2

SINAPI

102181

6.3

SINAPI

90801

6.4

SINAPI

100667

6.5

SINAPI

100693

6.6

SINAPI

100660

7.0

7.1

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

PORTA DE CORRER DE VIDRO,
COM DUAS FOLHAS, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR,
FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR. AF_12/2019
JANELAS - INSTALAÇÃO DE
VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P
BATENTE PARA PORTA DE
MADEIRA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_12/2019
JANELA DE MADEIRA
(IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE
ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS
PARA VIDRO), COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA
(PESADA OU SUPERPESADA),
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
ALIZAR esp 10cm PARA PORTA E
JANELA FIXADO COM PREGOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2

M2

UN

M2

M2

M

3,36

4,95

4,00

6,48

6,00

42,80

PISOS

SINAPI

87263

REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PISO PORCELANATO
APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014

M2

146,46
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7.2

SINAPI

87680

7.3

SINAPI

98689

7.4

SINAPI

88650

8.0

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA, ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
RODAPÉ CERÂMICO
PORCELANATO 8CM DE ALTURA.
AF_06/2014

M2

M

M

146,46

16,20

119,90

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1

SINAPI

97608

8.2

SINAPI

93141

8.3

SINAPI

101876

8.4

SINAPI

101493

8.5

SINAPI

97594

8.6

SINAPI

97587

8.7

SINAPI

93138

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
PONTO DE TOMADA
RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A. AF_07/2020_P
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE
EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
PONTO DE ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

21,00

1,00

1,00

12,00

9,00

4,00
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9.0

PINTURAS

9.1

SINAPI

88489

9.2

SINAPI

96132

9.3

SINAPI

102225

9.4

SINAPI

100721

10.0

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PANOS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017
PINTURA VERNIZ EM MADEIRA, 3
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA COM TINTA (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS.
AF_01/2020

M2

M2
M2

M2

601,60

601,60
56,54

156,80

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

LIMPEZA FINAL

10.1

SINAPI

97637

10.2

SINAPI

99822

10.3

SINAPI

99803

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.
AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU
PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019
TOTAL GERAL (R$):

M2

M2
M2

30,00

60,00
146,46

R$

OBS- Na proposta estão contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento
do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, garantias, depreciação, aluguéis, administração, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
- O prazo de execução de serviços será de 90 dias úteis, a partir da assinatura do contrato.
-Validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura
fixada no Preâmbulo do Edital, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo
superior.
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Piatã

_de

de 20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021

ANEXO V
CREDENCIAMENTO

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 rua ..................................................., nº ........ como nosso
mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento
licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contraarrazoar, 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).

Piatã

de

de 20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR nº123/06)
(Exclusiva para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte)
Em cumprimento à cláusula 7.1.2.1 do instrumento convocatório acima identificado, declaramos, para os
efeitos da Lei Complementar nº 123/06:

(

) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal.
ou

( ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor, ou do
resultado do julgamento de recurso, se houver.

Piatã

_de

de 20__.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do
inciso IV do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,
declaramos:
(

) Que não possuirmos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( )Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, 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.
( )Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, 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.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:
( )O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de
serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº
9.433/05, especialmente a definida no art. 192, inc. I.
_de

de 20

.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº003/2021

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

(

) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, termos conhecimento de todas as
informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Piatã

_de

de 20

.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021

ANEXO IX

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Indicamos, as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados e disponíveis para
realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos como sendo:

Piatã

_de

de 20

.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO

Declaramos,
para
fins
de
habilitação
em
processo
licitatório,
que
a
empresa
.......................................................,
CNPJ
......................................,
com
endereço
na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, forneceu e prestou serviço de...............................a esta instituição,
atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos
que comprometam a prestação.
Especificação

Quantitativo

Piatã

_de

Prazo de execução

de 20

.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 11/1021
CONVITE Nº002/2021
ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E/ OU CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ)
.................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas (art. 185, III, da Lei Estadual nº 9.433/05).

Piatã

_de

de 20

.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021

ANEXO XII

PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, 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.

Piatã _

_de

de 20

.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021

ANEXO XIII

CONTRATO
Contrato NºXXXXXX de Prestação de Serviços de
Reforma e Ampliação da Câmara Municipal, com
fornecimento de todo material e mão-de-obra, que
entre si celebram o CÂMARA MUNICIPAL DE
PIATÃ e a .....................

Aos -- (-----) dias do mês de ----- de 20---, a CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ n° 04.243.292/0001-44 com sede à Praça Izidro Viana, S/N, Piatã, neste ato
representada pelo Presidente o Senhor Valmir Almeida Silva, brasileiro, casado, C.P.F. n° 422.851.275-53,
doravante denominado de CONTRATANTE e a ....................., com endereço à ................, com CNPJ nº
................, neste ato representada por Sr ............, portador de documento de identidade nº ............., emitido
por ............., doravante denominada Contratada, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de
Reforma e Ampliação da Câmara Municipal, que se regerá pelas Leis Federais n.º 8.666/93 e nº 123/2006,
com as suas alterações posteriores, com base no CONVITE nº 002/2021 proc. administrativo nº 29/2021,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato, a prestação de serviços para executar reforma e ampliação do Legislativo
Municipal de Piatã, com fornecimento de todo material e mão-de-obra necessários para a execução dos
serviços, em Lote Único, de acordo com os quantitativos e especificações técnicas constantes dos
Anexo I, Anexo I- A e Anexo I- B, do Projeto Básico do CONVITE nº 002/2021, os quais fazem parte
integrante deste Contrato, independente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO – A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, mediante termo
aditivo devidamente aprovado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos seguintes recursos:
62

ESTADO DA BAHIA
Pra ça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Telefax: (**77)3479-2427
E -M ai l: c am a ra pia ta@ hotma il .c om /CNP J: 04 .2 4 3 .2 92 /0 0 01 -4 4

Unidade Orçamentária: 01.001 – Câmara Municipal;
Projeto Atividade: 1.001 - Construção do Prédio da Câmara;
Elemento de Despesa: 4490.51.00 – Obras e Instalações;
Fonte de Recurso: 000 – Ordinário Livre
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O valor global do presente contrato é de R$............................... (...................)., assim discriminados:

ITEM

BANCO

CÓDIGO

1.0

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1

SINAPI

98458

1.2

Próprio

1

2.0

TAPUME COM COMPENSADO DE
MADEIRA. AF_05/2018
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO

M2
M2

30,00
4,50

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1

SINAPI

97663

2.2

SINAPI

97666

2.3

SINAPI

97644

2.4

SINAPI

97634

2.5

SINAPI

97622

2.6

SINAPI

97640

2.7

SINAPI

97642

2.8

SINAPI

97654

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE
FORMA MANUAL. AF_12/2017
REMOÇÃO DE METAIS
SANITÁRIOS, DE FORMA
MANUAL. AF_12/2017
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA
RESISTÊNCIA, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE FORRO DE PVC,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA
OU DE MADEIRA PARA FORRO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TESOURAS DE
MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU

UN
UN

M2

M2

M3

M2

M2

UN

6,00
6,00

17,64

144,34

8,39

133,31

133,31

5,00
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2.9

SINAPI

97647

2.10

Próprio

2

3.0

IGUAL A 8M, DE FORMA
MECANIZADA, COM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3

M2

M3

162,15

32,56

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

PAREDES E REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS

3.1

SINAPI

87504

3.2

SINAPI

87878

3.3

SINAPI

87547

3.4

SINAPI

93193

4.0

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014
VERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016

M2

M2

M2

M

50,33

68,16

68,16

31,90

ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA

4.1

SINAPI

92777

4.2

SINAPI

92479

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA

KG

M2

130,59

16,53
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PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

4.3

SINAPI

33

4.4

SINAPI

43061

4.5

SINAPI

92775

4.6

SINAPI

94971

5.0

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM,
DOBRADO E CORTADO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

KG
KG

KG

M3

130,59
50,91

50,91

2,48

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

COBERTURA E FORRO

5.1

SINAPI

96114

5.2

SINAPI

100773

5.3

SINAPI

92580

5.4

SINAPI

94213

5.5

SINAPI

100434

FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR
TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
METÁLICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019
CALHA DE BEIRAL,
SEMICIRCULAR DE PVC,
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS,
BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO
CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

KG

M2

M2

M

146,46

891,00

156,80

156,80

19,00
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5.6

SINAPI

89580

6.0

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M

16,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

ESQUADRIAS - MADEIRA E VIDRO

6.1

SINAPI

100702

6.2

SINAPI

102181

6.3

SINAPI

90801

6.4

SINAPI

100667

6.5

SINAPI

100693

6.6

SINAPI

100660

7.0

PORTA DE CORRER DE VIDRO,
COM DUAS FOLHAS, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR,
FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR. AF_12/2019
JANELAS - INSTALAÇÃO DE
VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P
BATENTE PARA PORTA DE
MADEIRA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_12/2019
JANELA DE MADEIRA
(IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE
ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS
PARA VIDRO), COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA
(PESADA OU SUPERPESADA),
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019
ALIZAR esp 10cm PARA PORTA E
JANELA FIXADO COM PREGOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2

M2

UN

M2

M2

M

3,36

4,95

4,00

6,48

6,00

42,80

PISOS

7.1

SINAPI

87263

7.2

SINAPI

87680

REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PISO PORCELANATO
APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA, ESPESSURA 4CM.

M2

M2

146,46

146,46
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AF_06/2014

7.3

SINAPI

98689

7.4

SINAPI

88650

8.0

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
RODAPÉ CERÂMICO
PORCELANATO 8CM DE ALTURA.
AF_06/2014

M

M

16,20

119,90

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1

SINAPI

97608

8.2

SINAPI

93141

8.3

SINAPI

101876

8.4

SINAPI

101493

8.5

SINAPI

97594

8.6

SINAPI

97587

8.7

SINAPI

93138

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
PONTO DE TOMADA
RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A. AF_07/2020_P
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE
EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020
PONTO DE ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

21,00

1,00

1,00

12,00

9,00

4,00
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9.0

PINTURAS

9.1

SINAPI

88489

9.2

SINAPI

96132

9.3

SINAPI

102225

9.4

SINAPI

100721

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PANOS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017
PINTURA VERNIZ EM MADEIRA, 3
DEMÃOS. AF_01/2021
PINTURA COM TINTA (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS.
AF_01/2020

10.0

M2

M2
M2

M2

601,60

601,60
56,54

156,80

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

LIMPEZA FINAL

10.1

SINAPI

97637

10.2

SINAPI

99822

10.3

SINAPI

99803

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.
AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU
PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019
TOTAL GERAL (R$):

M2

M2
M2

30,00

60,00
146,46

R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os
custos com transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à
Contratada a apresentação de Planilha Orçamentária correspondente, para
avaliação da fiscalização e, se for o caso, a celebração de termo aditivo
devidamente aprovado.

PARÁGRAFO SEGUNDO –

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE
Só ocorrerá reajuste, com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, se o prazo do
contrato for superior a 12 (doze) meses, atendendo, assim, à determinação legal.
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CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contado da data da apresentação da fatura e
boletim de medição, após concluído o serviço ou parte dele, recebimento parcial/definitivo, do qual será
emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO PARCIAL/TOTAL DE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e o TERMO PROVISÓRIO DE ACEITAÇÃO, Anexos XIV e XV.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante medições, atestadas pela
Fiscalização. A medição de serviços será baseada em boletins a serem elaborados pelo
contratado, onde estarão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à
discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A discriminação e a quantificação dos serviços considerados na
medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive
critério de medição e pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e
pagamento os serviços efetivamente executados pelo contratado depois de aprovados pela
Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e
previamente aprovadas pela Câmara Municipal:
PARÁGRAFO QUARTO - A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser
apresentada(s) para pagamento após a conclusão da etapa do serviço executado, indicativo da
satisfação pela CONTRATADA de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado;.
PARÁGRAFO QUINTO - Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo
definido para recebimento definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do
recebimento parcial/ definitivo.
PARÁGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às
faltas ou atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente;
PARÁGRAFO SÉTIMO - A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ao) estar acompanhadas da
documentação probatória pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação;
PARÁGRAFO OITAVO- Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será
considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por
parte da CONTRATADA;
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PARÁGRAFO NONO - As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão
de nota fiscal eletrônica;
PARÁGRAFO DÉCIMO - 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 INPC do IBGE pro rata tempore.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO
O prazo máximo para fornecimento dos materiais, execução e finalização dos serviços é de 90 (noventa)
dias úteis contados a partir da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas no Edital e Anexos do CONVITE Nº 002/2021 que fazem parte deste
Contrato, independente de transcrição, a CONTRATADA obriga-se a:
a)- Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma exigidas;
b)- Indicar a localização física e das instalações da empresa – o endereço do pessoal técnico responsável
pela realização do objeto do contrato, com telefones e/ou bip para atendimento aos chamados, caso seja
necessário;
c)- Promover, por sua conta e risco, o transporte dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à
execução dos serviços objeto deste Contrato;
d)- Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e previdenciárias advindas
da prestação dos serviços;
e)- Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas;
f)- Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados;
g)- Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato;
h)- Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus
serviços;
i)- Arcar com os custos para recuperação de todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao
Contratante e/ou a terceiros;
j)- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários), exerçam as suas
atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de
segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
k)-Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto
do presente Contrato;
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l) -Refazer, às suas expensas e responsabilidade, os produtos entregues ou os serviços recusados pela
Fiscalização, em prazo a ser estabelecido pelo Contratante de acordo com cada caso;
m)-Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos causados por si, seus
prepostos ou empregados a Câmara Municipal ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste
Termo de Referência; atender às determinações e exigências formuladas pela Fiscalização;
n) Realizar os serviços de acordo com todas as especificações contidas neste Projeto Básico;
o) Designar um responsável para responder perante a Fiscalização por todos os aspectos contratuais;
p)-Manter o responsável técnico indicado para a prestação dos serviços durante todo o prazo contratual,
somente podendo substituí-lo por outro de igual gabarito, a critério da Fiscalização;
q) Permitir e facilitar a supervisão dos seus serviços pela Fiscalização;
r) Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços
PARÁGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
- Além das obrigações legais, o CONTRATANTE obriga-se, ainda, a:
a)- Assegurar o acesso dos empregados da contratada, quando devidamente identificados, aos locais em
que irão executar as tarefas;
b)- Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços;
c) - Efetuar os pagamentos à contratada conforme estabelecido no contrato;
d)- Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;
e)- Não permitir ingresso de terceiros não autorizados nas dependências do Legislativo;
f)- Cumprir e fazer cumprir o disposto das cláusulas do contrato, podendo aplicar as penalidades previstas,
não prejudicando a aplicação de outras penalidades a que a contratada esteja sujeita pelo não cumprimento
das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos serviços, nos termos previstos em lei;
g)- Promover, por meio de seu representante ou fiscal designado o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte daquela.
CLÁUSULA OITAVA - REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato será o de Empreitada por Preço Unitário.

CLÁUSULA NOVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada não poderá subcontratar as obras e os serviços no seu
todo. Poderá, entretanto, fazê-lo parcialmente desde que previamente comunicado e aprovado pelo
Contratante, mantida, porém a sua responsabilidade direta e integral perante o Contratante.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério exclusivo do Contratante, no cumprimento do contrato, a
contratada poderá, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou
serviço, mediante termo aditivo devidamente autorizado.

CLÁÚSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
-Os serviços devem ser executados rigorosamente dentro das especificações constantes no Projeto Básico
deste Edital e da proposta, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que caiba
qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da
execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato;
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contratante, através de um assessor ou servidor designado,
exercerá ampla, irrestrita e permanente acompanhamento e fiscalização de todas as fases de execução dos
serviços contratados.
PARÁGRAFO QUARTO – A gestão do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços prestados serão realizados pela Câmara Municipal de Piatã, por um assessor ou servidor
designado com capacidade técnica para tal fim.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao Contratante compete, orientar, aprovar, conferir e avaliar a
execução dos serviços, bem como dirimir quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o
que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de
tudo darão ciência à Contratada.
PARÁGRAFO SEXTO -As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade
contratante em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que
concerne à execução do objeto contratado;
PARÁGRAFO SÉTIMO - Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias;
PARÁGRAFO OITAVO - Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da
contratada, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
PARÁGRAFO NONO - Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará a
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Contratada às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão
ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado da Bahia e multa, de
acordo com a gravidade da infração.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos
seguintes limites máximos:
I – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
II - 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente
ao trigésimo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento
devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e
o seu pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,
nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade do Piatã - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E por estarem assim acordes, mandam lavrar o presente Contrato de Prestação de Serviço de ReformaE
Ampliação, em três (03) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos
Contratantes e testemunhas abaixo, o qual será transcrito em livro próprio e publicado no Diário Oficial do
Legislativo, a fim de que produza os devidos efeitos legais.
Piatã, ....... de …........................ de 2021

CONTRATANTE:

____________________________________
Valmir Almeida Silva
Presidente da Câmara Municipal
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CONTRATADO:
________________________________________

TESTEMUNHAS:
1-

2-

74

ESTADO DA BAHIA
Pra ça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Telefax: (**77)3479-2427
E -M ai l: c am a ra pia ta@ hotma il .c om /CNP J: 04 .2 4 3 .2 92 /0 0 01 -4 4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021
ANEXO XIV

TERMO DE DECLARAÇÂO DE CONCLUSÃO TOTAL / PARCIAL DOS SERVIÇOS

Atesto que a empresa ................................................................, CNPJ nº.......................................vencedora da
licitação para prestação do serviço de Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Piatã - Convite
Nº002/21 processo administrativo nº 29/2021, concluiu em parte/no total os serviços especificados no
Edital, elencados no Orçamento e na Fatura em anexo.

Piatã,

de

de 20

----------------------------------------------------------

Setor Administrativo
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/2021

ANEXO XV

MODELO DE TERMO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO TOTAL / PARCIAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Câmara Municipal de Piatã vem, dentro do prazo regulamentar, atestar, o recebimento do “Relatório
de Conclusão de Prestação de Serviços” pela empresa ......................... ......................... CNPJ
nº........................, vencedora da licitação processada na modalidade de Convite nº 002/2021, dos
serviços, abaixo relacionados, nas datas ali especificadas, os quais serão vistoriados, nas datas de
comum acordo estabelecidas entre o TCM e a licitante vencedora.
Lote Único

Tipo do Serviço

Localização da Execução
do Serviço

Data da Conclusão
do serviço

Observações:

Piatã,

de

de 20__

Engº Civil Responsável pela Fiscalização.
....................................................................
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 03/21

CONVITE Nº001/21

ANEXO XVI

MODELO DE TERMO PROVISÓRIO DE ACEITAÇÃO TOTAL / PARCIAL DOS SERVIÇOS

A Câmara Municipal de Piatã atesta a execução dos serviços de Reforma e Ampliação, executados
p e l a ( s) e m p r e s a ( s) ........................................ ......................................, v e n c e d o r a ( s) d a licitação
processada na modalidade de Convite nº 002/2021, os quais serão vistoriados pela - Diretoria de
.............................a, que, atestará definitivamente em formulário próprio (Termo Definitivo de Aceitação de
Serviço – Anexo XVII).

Observações:

Piatã,

de

de 20
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 02/2021
CONVITE Nº002/21

ANEXO XVII

MODELO DE TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO TOTAL / PARCIAL DE SERVIÇO
A Câmara Municipal de Piatã vem, dentro do prazo regulamentar, atestar, após vistoria dos serviços
executados, abaixo relacionados, n a Sede do Legislativo Municipal de Piatã – BA, nas datas ali
especificadas, que foram concluídos e por estarem os mesmos em perfeitas condições de utilização,
emitimos, assim, como prevê o contrato de prestação de serviços de reforma celebrado com a licitante
vencedora do CONVITE Nº 002/2021, este TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE SERVIÇO.

Lote Único Tipo do Serviço

Localização da
Data Execução
Execução do Serviço dos Serviços

Resultado dos
Testes

Observações:
Piatã,

de

de 20__

Engº Civil Responsável pela Fiscalização.
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