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Editais

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 058/2022

O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, por meio de seu Representante Legal,
comunica aos interessados que será realizada, no dia 29 de setembro de 2022, às
8:30 hs, no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Coronel Souza Porto,
s/n.º, Centro, Rio do Antônio, Bahia, Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, com fito específico de realizar a CONSTRUÇÃO DE UMA
QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE PAU FERRO, DISTRITO DE IBITIRA,
NO MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO/BA,

de acordo com as especificações

constantes no anexo I do edital, conforme projeto básico e memorial descritivo. No
mesmo momento, será realizado o recebimento das propostas e documentos de
habilitação.

Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra–se

disponível no Diário Oficial do Município, < https://www.riodoantonio.ba.gov.br >

Rio do Antonio, 12 de setembro de 2022.

Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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EDITAL DE LICITAÇÃO
I.

REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 8.666/93 LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

II. ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ESPORTE E LAZER.
III. MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS NO 005/2022

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
058/2022

V.

VI. REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO INTEGRAL

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VII.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL

VIII.

OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA
NA COMUNIDADE DE PAU FERRO, DISTRITO DE IBITIRA, NO MUNICÍPIO DE RIO DO
ANTÔNIO/BA, de acordo com as especificações constantes no anexo I do edital, conforme
projeto básico e memorial descritivo.
IX – LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À
HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2022
LOCAL: PRAÇA CORONEL PORTO – CENTRO – RIO DO ANTÔNIO/BA.
HORA: 08:30 HORAS
IX. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 13.00.00 CULTURA - ESPORTE E LAZER
27.812.2370.1079 Construção de Quadras Poliesportivas
4.4.90.51.00
XI. PRAZO DE EXECUÇÃO
03 MESES
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO
DESTA LICITAÇÃO SERÃO PRESTADOS PELA PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO, DIARIAMENTE, DAS
7:00 ÀS 13:00 HORAS, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO, SITO A PRAÇA CORONEL
PORTO
–
CENTRO
–
RIO
DO
ANTÔNIO/BA,
OU
PELO
E-MAIL:
LICITACOESECONTRATOS@YAHOO.COM.BR
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PRESIDENTE DA COMISSÃO
Aldalúcia Silveira Barbosa
Portaria n° 123/2022, de 03/01/2022, publicada no Diário Oficial do Município de
Rio do Antônio.
XIV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas que apresentarem a
documentação exigida por lei para Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação
Econômico-Financeira e a Regularidade Fiscal e que apresentarem os interessados credenciados,
que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
14.2 Será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços especializados
necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando,
através de declaração formal da subcontratada que se comprometerá executar a parcela do serviço
para a qual está fornecendo a atestação técnica.
14.3 Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta Licitação.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante
no processo licitatório.
16.2. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, além de cópia do Estatuto/Contrato Social, e suas alterações, da empresa que este
representa.
16.3. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas
uma representação.
16.4. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a pregoeira a
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação,
conforme modelo constante do ANEXO IX, e os envelopes da proposta de preços e dos
documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
16.5. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
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XVII - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A”
17.1. Os documentos relativos à Habilitação das empresas deverão ser apresentados em original,
cópia autenticada ou cópia simples para ser autenticado pela Comissão, em envelope lacrado, no
qual possa ser identificado o nome ou razão social da empresa, modalidade, número e data da
licitação, além da expressão Habilitação.
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A
PREFEITURA MUNICPAL DE RIO DO ANTÔNIO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO –
ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL SOUZA PORTO - CENTRO – RIO DO ANTÔNIO/BA
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 005/2022
17.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, e todas as alterações, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da
Diretoria em exercício.
17.3. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do 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 do
licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (INSS) e certidão da
dívida ativa da União, através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FTGS/CRF.
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
17.3.1 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
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a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 86.
17.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
a.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente assinados pelo técnico responsável
acompanhado de Certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade,
comprovado através de publicação ou cópia do Livro Diário, inclusive Termo de Abertura e
Encerramento, onde conste o número de páginas, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, ou Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do registrado no caso de
livro eletrônico ou SPED Contábil, vedada a sua substituição por balancete ou balanço
provisório, podendo ser atualizados por índices oficias quando encerrado há mais de três
meses da data da apresentação da proposta. O índice aqui admitido será o IGPM - Índice
Geral de Preços Médios, publicados pela Fundação Getúlio Vargas.
a.2. A Cópia no que se refere a alínea “b” deverá constar o Selo Online do Contador (caso
não exista obrigatoriedade do selo no Estado do domicílio da empresa, apresentar Certidão
de Regularidade Profissional do Conselho Regional do Estado) e, caso a empresa não seja
optante pelo “Simples”, deverá conter também o registro na Junta Comercial ou
comprovação de documento emitido por SPED Fiscal, com código de autenticidade;
a.3. Serão considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de
resultado do último exercício social assim apresentados:
1. microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e
das demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
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a) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
b) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou
de outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
e) Apresentação de garantia de proposta a ser realizada para prestação dos serviços objetos da
presente licitação, prevista no art. 31, inciso III da Lei 8.666/93, no valor de R$ 2.671,00 (dois
mil, seiscentos e setenta e um reais), com validade mínima de 120 (cento e vinte) dias, nas
mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 56 da lei 8.666/93;
1. O comprovante de garantia deverá está no envelope ”A” Habilitação, no caso de caução
em dinheiro o depósito deverá ser também identificado, até 03 (três) dias antes da data
de abertura do primeiro envelope, válido para todo tipo de garantia.
2. A garantia de proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de
até 30 dias, contando a partir da homologação da adjudicação. No caso de interposição
de recurso, o prazo de 30 dias para devolução será contado a partir do julgamento
definitivo dos recursos.
17.5. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de aptidão para execução do objeto licitado, mediante a apresentação
de atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
certificado pela entidade profissional, pelos quais se evidenciará a execução satisfatória de serviço
similar, pertinente e compatível, em características com o objeto licitado, devendo integrar a
documentação comprobatória as respectivas Certidões de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA, com
as CAT's vinculadas aos atestados.
b) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do
concorrente ou pelo próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou diretores
do concorrente, ou ainda empresas das qual o concorrente integre o seu quadro societário.
c) Comprovação de registro e quitação da licitante e do(s) seu(s) responsável(is)
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;
d) Declaração do licitante de ter conhecimento do projeto e que não serão aceitas nenhuma
modificação ou ajuste, durante a execução, sem a prévia autorização da contratante.
17.6 - Declaração do licitante de ter conhecimento do projeto nos termos do Anexo XI ou
Declaração de Vistoria:
a) A Declaração será fornecida por preposto autorizado da Prefeitura, informando que o licitante
vistoriou o local objeto desta execução de serviço, e que tem pleno conhecimento das condições e
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implicações relativas à execução do contrato, conforme modelo anexo XI. A visita deverá ser
agendada PREVIAMENTE VIA TELEFONE e acontecerá na data 26/09/2022 às 08:30h com saída da
prefeitura, localizada na Praça Coronel Souza Porto, diretamente com a administração da prefeitura
pelo telefone (77) 3470-2189 e deverá ser feita pelo responsável técnico da empresa perante o CREA.
b) Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade do
Concorrente.
17.7. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
17.7.1. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição
Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa conforme o modelo do Anexo VIII.
XVIII - ABERTURA DOS ENVELOPES
18.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e
local designados no item IX do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem
necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e
dando ciência a todos os licitantes das sessões que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão
não receberá mais nenhuma documentação relativa à licitação.
18.2. A Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A", conferirá e
examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
18.3. A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação,
restituindo fechados aos respectivos prepostos, os envelopes "B" das empresas inabilitadas.
18.4. Uma vez proclamada à habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas
apresentadas.
18.5. A Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que
registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados
e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
18.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, forem decididos de
imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "B"
(Proposta de Preços) das firmas habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em
ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes.
18.7. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas
de Preços fechados em poder da Comissão, 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 das propostas.
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18.8. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos
prazos para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação
ou modificação das condições ofertadas.
18.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Administração, assim
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do
contrato.
XIX - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"
19.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricada
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços,
endereçado à Comissão de Licitação, com indicação dos elementos constantes dos itens III e
VIII do Edital, além da Razão Social da empresa.
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
ENVELOPE B
PREFEITURA MUNICPAL DE RIO DO ANTÔNIO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL SOUZA PORTO – CENTRO – RIO DO ANTÔNIO/BA
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA PROPOSTA DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS NO 005/2022
19.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original, digitados,
apenas na frente sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo representante
legal ou mandatário especificamente credenciado.
19.3. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração outorgada
com especificação dessa finalidade.
19.4. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento contratual.
19.5. O prazo de validade comercial da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, corridos, a
contar da data da sua apresentação.
19.6. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências deste edital.
19.7. O valor da proposta deverá ser apresentado em valores e por extenso.
19.8. Composição de preços unitários de todos os serviços constantes da planilha orçamentária,
detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus respectivos índices, e contendo
composição detalhada dos encargos sociais e o BDI utilizado na composição dos preços unitários.
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19.9. A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e aparelhamento
técnico, considerados essenciais para o cumprimento do contrato.
XX – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – MENOR PREÇO GLOBAL
20.1. A Comissão de Licitação analisará as planilhas dos licitantes, com as composições analíticas
de cada item, tomando-se como referência o orçamento divulgado no instrumento convocatório.
20.1.2. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão estes
últimos, para efeito da classificação.
20.1.3. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a
preferência de Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do
regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
20.1.4. Entendem-se por empate 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.
20.1.5. Nesta hipótese, 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.
20.1.6. Em caso de sorteio lavrar-se-á ata específica.
20.2. Será desclassificada a Licitante que:
20.2.1. Apresentar propostas que não atendam as exigências deste Edital;
20.2.2. Apresentar propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, sem assinatura ou
assinadas por pessoa não habilitada.
20.2.3. Apresentar valor unitário/global superior ao da planilha apresentada pela prefeitura;
20.2.4. Omitirem ou não atenderem às exigências e requisitos previstos neste Edital e em seus
respectivos anexos;
20.2.5. Imponham condições não previstas neste ato convocatório;
20.2.6. Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de
redução sobre a de menor valor.
XXI - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar na sede da
Prefeitura de Rio do Antônio o pedido até 05 (cinco) 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.
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21.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada na
Prefeitura de Rio do Antônio até o segundo dia útil que anteceder à data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, em conformidade com o § 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93.
21.3 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de recursos, observando-se o
disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.
21.4. Da interposição de recursos será dado conhecimento a todos os licitantes, conforme o
disposto no § 1º, para, querendo, impugná-los, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, preservando-se
o contraditório e a ampla defesa.
XXII - CONTRATAÇÃO
22.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas em lei, no que será facultada à promotora deste certame a convocação do
segundo colocado para assinar o contrato, nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei 8.666/93.
22.2 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 147/2014, que se sagrem
vencedoras do certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
22.3 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86, 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.
22.4 Na hipótese da não-contratação da microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
22.5. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou
b) procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
22.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo X deste Edital.
22.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos decorrentes de transportes,
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento contratual.
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22.8. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelece o art. 65, inciso I, alínea b, c/c o § 1º,
do mesmo artigo.
22.9. O Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado conforme
dispõe o artigo 57, da Lei 8.666/93.
XXIII– PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado de acordo a medição; após ser devidamente atestada pelo
Contratante o serviço relativo ao mês da fatura e emissão de CND’s.
b) 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.
XXIV – REVISÃO E REAJUSTAMENTO
23.1 O contrato será reajustado, corrigindo-se monetariamente de acordo com as disposições do
artigo 3º da Lei Federal Nº 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
23.2 A data-base para reajustamento dos preços contratuais será a data da ordem de serviço.
XXIV. REGIME E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1. O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Global
24.2. O Secretário Municipal de Obras, Urbanismos, Serviços Públicos e Transportes, ou outro a
quem couber, nomeará servidores lotados na Secretaria com especial mandato da função
fiscalizadora, que representarão o CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da
implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento,
sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE.
24.3. Competirá ao Município de Rio do Antônio, proceder o acompanhamento da execução dos
serviços prestados e materiais entregues, o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.
24.4. Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço que instruirão a execução
progressiva dos serviços e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados.
24.5. O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para
execução dos serviços autorizados.
XXV – PENALIDADES
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25.1. O descumprimento parcial ou total de quaisquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará
o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
25.2. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com este município e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
25.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do serviço não realizado;
c) 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia
subsequente ao trigésimo.
25.4. A Administração se reserva ao direito de cobrar da contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
25.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVI – RESCISÃO
26.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei nº. 8666/93.
26.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
26.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe,
à Contratada, direito a qualquer indenização.
XXVII - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO
27.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu
todo ou em parte.
27.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniência e
oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou
indenização.
XXVIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
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28.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
Comissão, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
28.2. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade do
contratado.
28.3. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em
inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
28.4. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu
exemplar está devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I– Memorial Descritivo;
Anexo II – Projeto Básico;
Anexo III – Planilha Orçamentária Detalhada;
Anexo IV – Cronograma;
Anexo V – Proposta de Preços;
Anexo VI – Declaração de Pleno Conhecimento do local da obra;
Anexo VII – Modelo de Procuração para a prática de atos concernentes
ao certame;
Anexo VIII - Modelo de Inexistência de menor no quadro da empresa;
Anexo IX – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação;
Anexo X - Modelo de Contrato;
Anexo XI - Declaração de não realização da Visita Técnica;
Anexo XII - Demais anexos.
29.5. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
29.6. A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum, a exoneração da Contratada
da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução
dos mesmos.
29.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Rio do Antônio, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Rio do Antônio, 12 de setembro de 2022.
.......................................................................
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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Anexo I
Memorial Descritivo da Obra
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MEMORIAL
DESCRITIVO

JULHO, DE 2022.
OBRA: Construfao de Quadra Poliesportiva com Arquibancada na
comunidade Pau Ferro Municipio de Rio do Antonio - BA.

Praca Coronal Souza Porto, Rio do Antdnlo - BA, 46220-000
CNPJ: 13.678.008/0001-53
Tel: (77) 3470 2189
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CONSIDERAQOES INICIAIS
0 projeto foi desenvolvido visando atender a comunidade do bairro e adjacencias,
oferecendo-lhes instalafoes confortaveis e adequadas para a realizaqao de
eventos e atividades esportivas. A construpao atende as normas relativas a
acessibilidade (NBR 9050/94), sendo dotado de pampas PNE nas entradas (ver
detalhes no projetoarquitetonico). Alem deste memorial, as planilhas e os projetos
trazem especificapoes tecnicas de materiais e servipos a serem executados.
Todos

os

materiais

comprovadamente de

a
boa

serem

empregados

qualidade

e

na

satisfazer

obra

deverao

ser
rigorosamente as

especificapoes dos respectivos projetos. Todos os servipos deverao ser
executados em completa obediencia aos principios de boa tecnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras

SERVICOS PRELIMINARES
A mobilizapao da obra se fara mediante emissao da ordem de servipos
Pela a prefeitura de Rio do Antonio quando houver sido assinado o contrato,
mediante legalizapao de responsabilidade do Empreiteiro.
Da Locapao da Obra: Marcar a obra e uma das etapas de maior
importancia na construpao, para iniciar a locapao e necessario que o terrene
esteja limpo sem a presenpa de lixo, raizes ou entulhos, materiais de
construpao, etc. A locapao devera ser feita com cavalete ou varas de eucalipto
a uma distancia entre si de 1,20m a 1,50m demarcando todos os pontos
necessaries.
Da placa de Obra: A empresa devera providenciar a Colocapao da Placa
da Obra ja no infeio da mesma. Devera serfixada, em local visivel, a locapao
segura rigorosamente a orientapao do responsavel

tecnico com madeira

devidamente

tratada e medida conforme projeto. A empresa executants
construira porta placa, para afixapao das mesmas exigidas pela legislapao
vigente

e ou contratante.

E tambem

de sua responsabilidade a fixapaoe

conservapao das placas ate o encerramento definitive da obra.

Pra?a Coronet Souza Porto, Rfo do Antdnlo - BA, 46220-000
CNPJ: 13.678.008/0001-S3
Tel: (77) 3470 2189

reitas Silva
Eng0 de Computa^ao
Eng” Civil

CREA-BA 051521332-2
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PISO DA QUADRA E CALQADA EXTERNA
Havera a regularizagao e compactagao manual do terreno com soquete sem
controle do GC, com objetivo unicamente de conseguir a uniformizagao e
aumento de resistencia do solo uma base com Camada de brita numero 2, o
volume segue em planilha orgamentaria.
Instalagao da Iona plastica para impermeabilizagao com espessura de 150
micras armagao em tela de ago soldada nervurada ago ca 60 de 4.2 mm uma
malha espagada a cada 0,15 m a colocagao de barra de transferencia antes da
concretagem juntamente com a malha o concreto devera alcangar uma resistencia
minima de 15 MPA com trago de 1:3,4:3,5 (cimento 1:3,4:3,5 (cimento/ areia media/
brita) prepare mecanico com betoneira 400 I, seu langamento devera ser feito
manualmente com uso de baldes 3 demaos de pintura acn'lica com marcas
conhecidas no mercado para que haja um bom aproveitamento da mesma , um
cuidado especial em todo processo e isolar a area para que nao fique sujeita a
fluxo de pessoas, as faixas de demarcagoes da quadra terao 5 cm de espessura
seguindo as distancias informadas no projeto a execugao do pavimento em piso
conforme area apresentada em projeto sera intertravado com bloco sextavado
de 25 x 25 com espessura de 6 cm, o meio fio com sarjeta com concreto de 15
MPA de 60 cm de base por 26 cm de altura moldada in loco.
ARQUIBANCADA
Para a arquibancada, sera executada uma fundagao de pedra argamassada 40
x 30 na parte externa como mostra projeto, logo acima comega demarcagoes das
alvenarias de bloco ceramico dobrado; nas partes internas, a fundagao das
alvenarias de bloco dobrado sera de tijolo macigo 5,0x9x19 logo acima alvenaria
de bloco ceramico.
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CNPJ: 13.678.008/0001-53
Tel: (77) 3470 2189

T ERR ENtAnderson Freitas Silva
"-------------- Engo de Comput3$ao
Eng0 Civil
CREA-BA 051521332-2
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Os degraus de 80 cm com espessura de 8 cm de concreto com malha de apo da
mesma utilizada no piso da quadra em toda sua extensao. A argamassa de
assentamento dessas alvenarias sera no trapo 1 de cimento e 4 de areia, os blocos serao
preenchidos com concreto magro no trapo 1 de cimento, 3 de areia grossa. Os acentos
da arquibancada serao em laje pre-moldada com cobrimento em concreto de 25IVIpa
devidamente acabado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisado
com desempenadeira de apo. Toda arquibancada chapiscada, e com aplicapao
de massa unica para recebimento da pintura, a aplicapao da pintura sera manual
com tinta latex pva duas demaos.
MURETA E ALAMBRADO
Escavapao manual na profundidade conforme projeto, emassamento com
pedra argamassada para base, uma viga de concreto moldado in loco de 15 mpa. No
caso de concreto preparado na obra, o amassamento sera por processo
mecanico. O tempo de mistura sera determinado de acordo com o tipo e a dimensao da
betoneira, sendo o concreto final obtido com as mesmas caracteristicas do dosado
em central e especificapoes contidas no projeto de 15 MPA 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) este mesmo concreto para pilaretes.
Serao utilizados os seguintes trapos para alvenarias, ou seja, aquelas que nao
tern funpao estrutural: 1:2:9 ou 1:2/9, que significa: uma parte de cimento, duas de
nove de areia em volume; 1:3:12 ou 1:3/12, que significa: uma parte de cimento, tres
de cal e doze de areia em volume. O lanpamento do concreto sera feito de forma
manual, as formas montadas em prumo e bem amarradas para que nao haja
deslocamento durante o processo de enchimento. O Alambrado em tubo de apo
galvanizado com costura, DIN 2440, diametro 2" Altura 4 m fixados

a uma distancia
variavel conforme projeto, com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha
de 7,5 x 7,5 cm, sobre a pintura sera aplicada 2 demaos de esmalte brilhante
inclusive protepao de zarcao.

Praca Coronel Souza Porto, Rio do Antdnio - BA, 46220-000
CNPJ: 13.678.008/0001-53
Tel: (77) 3470 2189

Anderson Freitas Silva
Eng0 de Computa^ao
Eng0 Civil
CREA-BA 051521332-2
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EQUIPAMENTOS
Estrutura completa oficial fixa para basquete (suporte em apo galvanizado d=5",
tabela em fibre de vidro, are flexivel e rede, traves oficiais para futebol de salao
3x2 m em apo galv.3 , com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto
p/futsal), poste oficial para volei em apo galvanizado d=3", c/esticador e
catraca rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura, portao
em tela arame galvanizado malha de 2 ” e moldura em tubos de apo dimensdes
DE 1,20X3,00.
LIMPEZA FINAL
Sera feito uma varripao com remopao de entulhos para entrega de obra.

^ $ l/<t

Anaerson Fr&ifas Silva
Eng0 de Computa$ao
Eng0 Civil
CREA-BA 051521332-2

Pra^a Coronal Souza Porto, Rio do Antdnio - BA, 46220-000
CNPJ: 13.678.008/0001-S3
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Anexo II
Projeto Básico
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Anexo III

Planilha Orçamentária Detalhada
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CAfVA
N° OPERAgAO

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - Reprogramado

GESTOR

PROGRAMA
[jRANSFERENCIAS ESPECIAIS

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO ANTOMD
DATA BASE
fev-22

MUNICIPIO / UF
RIO DO ANTONin/RA

DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI
Nao
Salvador / BA

Item

Fonte

■■■

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AQAO / MODALIDADE
JSUCLEO DE ESPORTE RECREACAO E I A7FR

Codigo

ICONSTRUQAO BE QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE PAU FERRO
BDI 1
BDI 2 I BDI 3
20,47% I
I

Descri^ao

Unidade
■.

1.2.
2.

SINAPI

99062

SINAPI

100576

SINAPI

96624

2.3.

SINAPI

97088

MARCACAO DE PONTOS FM CnARARITO

OU CAVALETE. AF 10/2018 UN

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1 48 KG/M2) DIAMETRO
^5 cm 4 2 MM' LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO. ESPACAMENTO DA MALHA =^5

SINAPI

3777

2.5.

SINAPI

92796

2.6.

SINAPI

94963

15MPA- TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SEGA DE CIMENTO/AREIA M^DIA/

2.7.

SINAPI

103670

ECT|^kOAFO0^2DE BALDES’ ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

JUTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF 12/2015

SINAPI

BDI

Pre?o Unitario
(R$)

Prego Total

(R$)

L

eNmu0r“a ,BET0NEIRA 400 L AF-05,2°21 (PIS0 QUADRA +

102492

INCLUSO FUNDO

102504

E = 5 CM.

2.10.

SINAPI

92393

PAVIMENTO EM pISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ( AREA EXTERNA QUADRA DEPO.S DA MURETA,

2.11.

SINAPI

94269

DE CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM
™?HORETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA
SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF 06/2016

2.12.
3^

6,00

287,50

BDI 1

346,35

2.078,10

UM

71,00

2,39

BDI 1

2,88

204,48

M2

480,00

2,44

BDI 1

2,94

1.411,20

M3

18,00

126,83

BDI 1

152.79

2.750,22

M2

392,00

11,97

BDI 1

14,42

5.652.64

M2

392.00

1,55

BDI 1

1,87

733,04

KG

542,59

9,52

BDI 1

11,47

6.223,51

M3

49,77

417,97

BDI 1

503,53

25.060.69

M3

47,77

277,02

BDI 1

333,73

15.942,28

M2

392,00

20.89

BDI 1

25,17

9.866,64

M

189,00

9,24

BDI 1

11,13

2.103.57

M2

216,00

49,80

BDI 1

59,99

12.957,84

M

100,00

68,01

BDI 1

81,93

8.193,00

’mi

ARGIL^SR0^?/7En?Q0MPACTA(?A0 DE SUBLEITO DE S0L0 PREDOMINANTEMENTE

2.4.

2.9.

Custo Unitario

'

BDI 5

4813

2.2.

SINAPI

'

BDI 4

267.126.S9

SINAPI-I

2.8.

Quantidade

(%)

1.1.
““

Iapelido do empreendimento

o aqui.

DESCRIQAO DO LOTE
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

—

2.1.

OBJETO
CONSTRUCAO DE QUADRA ROUESPORTIVA

BDI 1

3.1.

SINAPI

93358

3.2.

SINAPI

87301

02^02?° MAN

DE VALA COM pr°fundidade MENOR OUIGUAL A 1,30 M.

08/2019

118.
M3

15,00

77,61

BDI 1

93,50

1.402,50

M3

9,00

609,80

BDI 1

734.63

6.611,67

417,97

BDI 1

503,53

3.021.18

3.3.

SINAPI

94963

CONCRETO FCK =
BRITA 11 PRFPAro^cTAkI,^? 1:3'4:3'5 (EM MASSA SECA DE CIMENT0/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ( BALDRAME ).

M3

6,00

3.4.

SINAPI

94963

CONCRETO FCK =
BRITA 11 PRFPARO mfJo 1:3’4:3'5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M^DIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 ( PILARETES)

M3

0,68

417,97

BDI 1

503.53

342,40

M3

7,32

277,02

BDI 1

333,73

2.442.90

3.5.

SINAPI

103670

27.476 v008 micro
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*1

I
Item
3.6.
3.7.

Fonte

Codigo

SINAPI

92271

SINAPI

92775

3.8.

SINAPI

92777

3.9.

SINAPI

103323

3.10.

SINAPI

3.11.

SINAPI

87893

87543

Descrigao

ARMAQAO BE PILAR OU VIGA BE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL BE CONCRETO----------ARMABO EM UMA EDIFICAQAO TIiRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 BE 8 0 MM MONTAGEM. AF 12/2015___________
ALVENARIA BE VEDAQAO BE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL BE 9X19X3 9
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA BE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
_ AF 12/2021__________
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENQA BE VAOS) E ESTRUTURAS BE
CONCRETO BE FACHADA. COM COLHER BE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
V
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO BE PINTURA OU CERAMICA. ARGAMASSA------------------INDUSTRfAUZABA. PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO BE MISTURA E
PRO
JEQAO BE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS BE PAREDES, ESPESSURA BE 5MM SEM
EXECUCAO BE TALISCAS. AF 06/2014

3.12.

SINAPI

88489

APLICAQAO MANUAL BE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

Custo Unitario

BDI

Prego Unitario

M2

30,00

(%)

131,28

BDI 1

(R$)
158,15

KG

69,77

19,70

BDI 1

23,73

1.655,64

KG

192,57

16,76

BDI 1

20,19

3.887.99

M2

44,90

54,96

BDI 1

66,21

2.972,83

M2

73,60

7,15

BDI 1

8,61

633,70

M2

73,60

24,39

BDI 1

29,38

2.162,37

M2

73,60

14,10

BDI 1

16,99

1.250,46

M2

336.20

204,36

BDI 1

246,19

82.769,08

M2

77,76

44.13

BDI 1

53.16

Unidade

_FABRICAQAO BE FORMA PARA LAJES. EM MADEIRA SERRADA F=7S MM af no/onon
ARMAQAO BE PILAR OU VIGA BE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL BE CONCRETO
ARMABO EM UMA EDIFICAQAO T^RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AQO CA-60 BE 5 0 MM MONTAGEM. AF 12/2015 _______________

Quantidade

(R$)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS BE ACO GALV
M2 CR 215,52

3.13.

SINAPI

3.14.

SINAPI

102363

100759

4.1.

SINAPI

93358

4.2.

SINAPI

87301

ANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2". TRAVESSAS E ESCORAS COM DiAMETRO
1 %), COM TELA BE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C
M (EXCETO MURETA). AF 03/202_________
PINTURA COM TINTA ALQUfDICA BE ACABAMENTO (ESMALTE SINT^TICO BRILHANTE )
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOSL AF 01/2020 P
______________
ESCAVAQAO MANUAL BE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M
AF 02/2021

areia m6dia °mida>

Prego Total
(R$)
4.744,50

4.133,72
40.145,62

M3

4,80

77,61

BDI 1

93,50

448,80

M3

3,22

609,80

BDI 1

734,63

2.365,51

131,31

BDI 1

158,19

1.271,85

4.3.

SINAPI

101159

ALVENARIA BE VEDAQAO BE BLOCOS CERAMICOS MACIQOS BE 5X10X20CM (ESPESSURA
10CM) E ARGAMASSA BE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

8,04

4.4.

SINAPI

103326

^™R'A °E VEDA?A0 DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL BE 19X19X39
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021 ( BLOCO DOBRADOI ________________

M2

206,72

87,48

BDI 1

105,39

21.786,22

94963

FCK = 15MPA.- tRAQO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SEGA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021

M3

5,12

417,97

BDI 1

503,53

2.578,07

M3

5.12

277,02

BDI 1

333,73

1.708,70

M2

18,00

131,28

BDI 1

158,15

2.846,70

4.5.

SINAPI

4.6.

SINAPI

103670

4.7.

SINAPI

92271

4.8.

SINAPI

4.9.

SINAPI

E^TRITTURAS^Ap5 02/?0??">E BALDES' ADENSAMENTO e ACABAMENTO DE CONCRETO EM
FABRICAQAO BE FORMA PARA LAJES. EM MADEIRA QFRRAnA
xc. a
a™
-------------------------------------------------- , E=25 MM. AF 09/2020

97090 ( 7155) 7EEADf ACO S0LDADA NERVURADA. CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2 =
87893

4.2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENQA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

colher de pedreir° argamassa tra?° 13

M2

68,61

25,08

BDI 1

30,21

2.072,71

M2

92,16

7,15

BDI 1

8,61

793,50

24,39

BDI 1

29,38

2.707,66

BDI 1

16,99

1.565,80

4.10.

SINAPI

87543

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA----------------INDUSTR.AUZABA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E

M2

92,16

4.11.

SINAPI

88489

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRlLICA EM PAREDES DUAS
DEMAOS. AF 06/2014 ________

M2

92,16

14.10

PAR

1,00

3.357,50

BDI 1

4.044,78

13.947,32
4.044,78

PAR

1,00

5.328,75

BDI 1

6.419,55

6.419.55

5.1.
5.2.

ORSE
ORSE-FEV.2022

00932
10735

EXECUQAO DE TALISCAS. AF 06/2014

"

^

-----------------—----—1—

Traves oficial p/futebol de salao 3x2m em ago galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm
(coniunto p/futsal) __________

27.476 v008 micro
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\

I
Item

Fonte

Codigo

5.3.
5.4.

ORSE
ORSE

01877
01932

5.5.

ORSE

10419

6
6.1.

Descrigao

gHttKogFiNAis
SINAPi

En cargos sociais:

98519

BDI

PAR
Unidade

1,00
1,00

Gusto Unitario
(R$)
950,04
233,40

BDI 1
BDI 1

Prego Unitario
(R$)
1.144,51
281,18

Prego Total
(R$)
1.144,51
281.18

M2

5,52

309,37

BDI 1

372,70

2.057,30

M*

815,00

1,86

BDI 1

2,24

1.825,60

Unidade

_Poste oficial para volei em ago qalvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)
Rede volei em nylon, profissional. Iona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)___________________
PORTAO EM TELA DE AQO QALVANIZADO FI012 BWG.MALHA 1". SEM REVESTIMENTO EM
PVC. SOLDADOS EM QUADRO DE TUBO GALV. DE 2" COM CANTONEIRA DE 3-4",
MONTANTES EM TUBO SCH 40,DN4W, INCLUSIVE FERROLHO, DOBRADICAS E BATEDOR

Quantidade

(%)

______
1.

LIMPEZA FINAL DA OBRA (VARRigAO) REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO
AF 05/2018

[Para elaborate deste pimento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federate indicada.

1

Observances:

[foi considerado arredondamento de duas casas decimals para Quantidade;

RIO DO ANTONIO/BA
Local
01 de setembro de 2022
Data

Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

s/Aj.

l

Nome: ANDERSON FREITAS SILVA
/Tltulo: ENGENHEIRO CIVIL
^ CREA/CAU 051521332-2
ART/RRT:

Anderson Freitas Silva
Eng0 de Computagao
Eng0 Civil
CREA-BA 051521332-2

27.476 v008 micro
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Cronograma Físico – Financeiro
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•*

I

CAIXA
N° operaqAo

GESTOR

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao - Reprogramado
PROGRAMA
TRANSFERENCIAS ESPFCIAIS

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO ANTONIO
DATA BASE
fev-22

Item

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
N3o
Salvador / BA

Descrigao das Metas / Macrosservlgos
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

MUNICIPIO / UF
RIO DO ANTONIO/BA

Valores Totals
(R$)

267.126,59

SERVIQOS PRELIMINARES

2.282,58

2.

PISO DA QUADRA E CALQADA EXTERNA

90.894,63

3.

MURETA/ ALAMBRADO

118.030,94

4.

ARQUIBANCADA

40.145,52

5.

EQUIPAMENTOS

13.947,32

Local
01 de setembro de 2022
Data

SERVigOS FINAIS

Grau de Sigilo
#PUBLICO
OBJETO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCALIDADE / ENDEREQO
COMUNIDADE PAU FERRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE PAU FERRO

DESCRIQAO DO LOTE
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIE 3PORTIVA

1.

6.

IAQA O / MODAL IDADE
INUC LEO DE ESPORTE RECREACAO E LAZER

1.825,60

Inicio de Obra
01/07/22
Parcela (%)
Parcela (R$)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

BDI 1
20.47%

Parcela 1
ago/22
23,39%
62.487,18
23,39%
62.487.18
100,00%
100,00%
2.282,58
40,00%
40,00%

36.357,85
10,00%
10,00%
11.803,09

Parcela 2
set/22

26,96%
72.007,69
50,35%
134.494,87

Parcela 3
out/22
49,65%
132.631.72
100,00%
267.126,59

Parcela 4
nov/22

Parcela 5
dez/22

BDI 2

Parcela 6
jan/23

BDI 3

Parcela 7
fev/23

BDI 4

BDI 5

Parcela 8
mar/23

I
40,00%
80,00%

20,00%
100,00%

72.715,70

90.894,63
70,00%
100,00%

20,00%
30,00%
35.409,28

30,00%
30,00%
12.043,66

24.087,31

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00
0,00%
0,00%
0,00

0,00
0,00%
0,00%
0,00

30,00%
60,00%

118.030,94
40,00%
100,00%
40.145,52

100,00%
100,00%
13.947,32
100,00%
100,00%
1.825,60

Mile: ' ANDERSON FREITAS SILVA
Orltulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 051521332-2
ART/RRT:

Anderson Freitas Silva
Eng0 de Computsgao
Eng0 Civil
CREA-B A 051521332-2

27.476 v008 micro
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I

CAI \A
N° OPERAQAO

CFF -

GESTOR

PROGRAMA
Itransferencias ESPECIAIS

PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO ANTONIO
DATA BASE
lev-22

Item

INUC

MUNICIPIO / UP
RIO DO ANTONIO/BA

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Nao
Salvador / BA

Descrigao das Metas / Macrosservigos

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

DESCRIQAO DO LOTE
construcAo de quadra POLIE •

Valores Totals
(R$)
267.126,59

1.

SERVIQOS PRELIMINARES

2.282,58

2.

PISO DA QUADRA E CALQADA EXTERNA

90.894,63

3.

MURETA/ ALAMBRADO

118.030,94

4.

ARQUIBANCADA

40.145,52

5.

EQUIPAMENTOS

13.947,32

6.

SERVigOS FINAIS

1.825,60

Im'cio de Obra
01/07/22
Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado IRS)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local
01 de setembro de 2022
Data

Anderson Freifas £>ilva
Eng0 de Computa^ao
Eng0 Civil
CREA-BA 051521332-;

27.476 v008 micro
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ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Preço total R$
Prazo de Validade da Proposta (

) DIAS

________, _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Declaramos ter realizado visita técnica ao local da obra, com o Sr. .............................,
responsável técnico da empresa ................................, acompanhado por ........., responsável
pelo Município de Rio do Antônio, tendo conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação modalidade Tomada de Preços n°
005/2022, estando ciente das sanções factíveis de serem aplicadas.

.............. de.......................................de 2022.

..................................................................................
Responsável pelo Município de Rio do Antônio

Nome do representante legal:.................................................................
Razão social:...........................................................................................
CNPJ.......................................................................................................
Endereço:................................................................................................
Tel.:............................................ e-mail.:.................................................
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ANEXO VII
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

_____________, _____de __________________ de ________.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

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

Salvador _____de __________________ de ________.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IX
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 VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, 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 possuímos 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 § 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 pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art .
3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
declaramos:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor
do art. 7º 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 05
(cinco) 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 Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86 .

_____de __________________ de 200__.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
Pelo presente instrumento, de um lado MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO - BA, doravante
denominada CONTRATANTE, CNPJ nº. 13.676.008/0001-53, situado na Praça Coronel Souza
Porto - centro, neste ato representado pelo seu titular GERSON DE SOUZA RIBEIRO, brasileiro,
maior, casado, portador de RG n° 05.187.538-16 e inscrito no CPF sob o n° 147.631.638-41, de
outro lado doravante denominado CONTRATADA, a Empresa _____________ CNPJ nº______,
Inscrição Municipal nº ________, situado à ________________, representada pela pessoa física
do Sr. ...................., identidade............., residente e domiciliada na................., adjudicatária
vencedora da Tomada de Preços de nº 005/2022, Processo Administrativo nº 058/2022,
celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas
e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA
COMUNIDADE DE PAU FERRO, DISTRITO DE IBITIRA, NO MUNICÍPIO DE RIO DO
ANTÔNIO/BA, de acordo com as especificações constantes no anexo I do edital.
§ 1º A contratada ficarão obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
§ 2º Será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços especializados
necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando,
através de declaração formal da subcontratada que se comprometerá executar a parcela do
serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses, a contar da data da emissão da
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57,
da Lei 8.666/93, desde que observadas as normas legais vigentes.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O Contratante pagará à Contratada o preço de R$ .................
§1º - Nos preços previstos neste contrato estão incluídos 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.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade: 13.00.00 CULTURA - ESPORTE E LAZER
27.812.2370.1079 Construção de Quadras Poliesportivas
4.4.90.51.00
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CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado de acordo a medição, após ser devidamente atestada pelo
Contratante o serviço relativo ao mês da fatura e emissão de CND’s.
b) Os resultados das medições serão lançados em Boletim de Medição, conforme os quantitativos
dos serviços apurados;
c) Ocorrendo pequenas divergências nas medições apresentadas, as mesmas, desde que não seja
a final, serão aprovadas com as devidas ressalvas, e constituirão objeto de acerto na medição
subsequente.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
O contrato poderá ser reajustado, corrigindo-se monetariamente de acordo com as disposições do
artigo 3º da Lei Federal Nº 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
§ 1º A data-base para reajustamento dos preços contratuais será a data da ordem de serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se
a:
a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da
ABNT exigida, observar projeto básico (Anexo I);
b) disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de
pronto socorro de seus empregados;
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos,
materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;
e) responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e
outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos
serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar
eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
f)

zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante,
atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;

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,
inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
h) apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus empregados,
Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob
pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de
quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
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i)

comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive
indicando o nome do responsável;

j)

providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando
pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre
as suas atividades;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante
e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
l)

observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos
seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 8.666/93.

m) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
n) manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações
diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc.,
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e
pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das
obras/serviços.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante
obriga-se a:
a) Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do
serviço;
b) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
c) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste
contrato;
d) Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta
prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim
como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo
os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a
lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa
designada com poderes para:
a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas
neste Contrato;
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b) comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o,
constantes na Cláusula Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste
Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigila em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o contratado
às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
§ 1 º A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes
penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.
§ 2º A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I. 0,3 % (três décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
dos serviços não realizados;
II. 0,7 % (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
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.
§ 3º As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA 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.
§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não
cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
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§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que
assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso
fortuito ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução
judicial ou extrajudicial;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste
Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigila em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da comarca a
que esse município se encontra vinculado, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Rio do Antônio, ___ de ________ de _____________.

________________________________
Prefeitura Municipal de Rio do Antônio

________________________________
Contratada

Testemunhas
_______________________
_______________________
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA.

A empresa .......................... CNPJ ......................, DECLARA para os fins do
Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços n.º 005/2022, que por deliberação única e
exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido
processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de
realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o
Município ou argumento futuro quanto a não visitação antecipada.

_____de __________________ de 200__.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO XI
DEMAIS ANEXOS
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CAIXA
N° TC/CR
0

Quadro de Composigao do BD11

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL RIO DO ANTONIO

OBJETO
CONSTRUQAQ DE QUADRA POLIESPORTIVA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAQAO
Nap

Construgao e Reforma de Ediffcios
Conforme legislate tributaria municipal, definir estimativa de perceptual da base de calculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva alfquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens

Siglas

%

Situagdo

1° Quartil

M£dio

3° Quartil

Administragao Central

AC

4,00%

3,00%

4,00%

5,50%

Segurp e Garantia

SG

1,00%

0,80%

0,80%

1,00%

R

1,27%

0,97%

1,27%

1,27%

DF

1,23%

0,59%

1,23%

1,39%

L

7,90%

6,16%

7,40%

8,96%

Tributps (imppstps COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

3,65%

3,65%

3,65%

3,65%

Tributps (ISS, variavel de acprdp cpm p muniefpip)

ISS

0,00%

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

20,47%

OK

20,34%

22,12%

25,00%

Riscp
Despesas Financeiras
Lucrp

Tributps (Cpntribuigap Previdenciaria spbre a
Receita Bruta - 0% pu 4,5% - Despneracap)
3DI SEM desoneragao
i Formula Acordao TCU)

Adotado

Os valpres de BDI feram calculades cem e emprege da fprmula:

BDI.PAD =

(1+AC + S + R + G)*(l + DF)*(1+I)
(1-CP-ISS)

-1

Declare para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgao e
Reforma de Ediffcios, e de 100%, com a respectiva alfquota de 0%.
Declare para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragao do orgamento foi SEM Desoneragao, e que esta e a alternativa mais adequada para a Administragao
Publica.
ObservagPes:

RIO DO ANTONIO/BA
Local

quinta-feira, 1 de setembre de 2022
Data

Responsevel Tecnico
ANDERSON FREITAS SILVA
Tftulo:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 051521332-2
ART/RRT:

l/Nome:

27.476 v008 micro

V
Nome:
Cargo:

ResponsaJel Tiupador
Gerson de Bouza Ribeiro
Prefeito \

Anderson Freitas Silva
Eng0 de Computagao
Eng0 Civil
CREA-BA 051521332-2
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Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVigO
N° BA20220194233

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
____ 1. Respons^vel T6cnico ________
ANDERSON FREITAS SILVA
Titulo profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0515213322
Registro: 3000030307BA

____ 2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
PRAgA Bernado Jose Dias

CPF/CNPJ: 13.678.008/0001-53
N°: 00

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: RIO DO ANTONIO

UF: BA

CEP: 46220000
ART Vinculada: BA20210631729

Contrato: N3o especificado

Celebrado em: 19/08/2022

Valor: R$ 267.126,59

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Ag3o Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
____ 3. Dados da Obra/Servigo _____________
POVOADO COMUNIDADE PAU FERRO

N°: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: IBITIRA - Distrito

UF: BA

Data de Inicio: 05/09/2022

Previsao de termino: 30/12/2022

Finalidade: Cadastral

CEP: 46225000
Coordenadas Geogr£ficas: -14.239984, -42.167222

Codigo: Nao Especificado

Proprieterio: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

CPF/CNPJ: 13.678.008/0001-53

____ 4. Atividade Tecnica_____________________________
17 - ElaboragSo

Quantidade

Unidade

90 - Elaboragao de Orgamento > CONSTRUQAO CIVIL - CONSTRUQAO > EDIFICACOES DE
ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

480,00

m2

24 - Projeto > CONSTRUQAO CIVIL - CONSTRUQAO > EDIFICAQOES DE ALVENARIA > #88 EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

480,00

m2

Ap6s a conclus§o das atividades tecnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
____ 5. Observagoes ______________________ _______________________ ___________________
ART DE ORQAMENTO E PROJETO DE UMA CONSTRUQAO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA NA COMUNIDADE PAU FERRO.
____ 6. Declaragdes _______________ ___________________________________________
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas t6cnicas da ABNT, na legislagSo especifica e no decreto n
5296/2004.
____ 7. Entidade de Classe

■------------------------------

NENHUMA DAS ENTIDADES

a

____ 8. Assinaturas _____________________
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

Local

Oi
ANDERSO
SO^PF^EITAS SILVA - CPF: 042.747.655-0^.^

de

PREFEITURA MUNIC:WlT3e rio'bo ANTONIO - CNPJ: 13.678.008/0001-53

____ 9. Informagdes
* A ART 6 v£lida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferdncia no site do Crea.
____ 10. Valor _____________________________ ___
Registrada em: 19/08/2022

C'n!''

(xJU-____ 4^

de
data

Valor da ART: R$ 88,78

£\\\J ?

Valor pago: R$ 88,78

Nosso Numero: 54827457
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 Objeto: Construção de uma
escola com 12 salas, com Quadra Poliesportiva coberta, padrão FNDE, no Município de
Rio de Antônio/BA – Convênio Sec nº 236/2022. Abertura 29/09/2022, às 08:30hs,
https://www.riodoantonio.ba.gov.br. Critério: Menor Preço Global. Rio do Antonio, 12 de
setembro de 2022. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito
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Termos Aditivos

TERMO ADITIVO DE Nº 001
AO CONTRATO Nº 036/2022
TERMO ADITIVO Nº 001 - RELATIVO AO
PREGÃO
PRESENCIAL
PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO
NO
ANO
DE
2022,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES
E
CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA, CONSOANTE
ESPECIFICAÇÕES
E
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ANEXO I EDITAL
DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022,
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE RIO DO ANTÔNIO - BA, E A EMPRESA
NB
FARMA
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACEUTICOS
E
HOSPITALARES LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO, Estado da Bahia, Pessoa
Jurídica de direito público interno, estabelecida na Praça Bernardo José Dias, s/n.º,
Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.678.008.0001-53, neste ato representada
pelo Prefeito o Sr. Gerson de Souza Ribeiro, brasileiro, maior, casado, portador de
RG n° 05.187.538-16 e inscrito no CPF sob o n° 147.631.638-41 e a Empresa NB
FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
LTDA, CNPJ nº 09.312.074/0001-38, Inscrição Estadual nº. 076.249.005, situado à
Rua Manoel Vitorino, 162, Centro, Guanambi- BA, neste ato representado na forma
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. Edmilson Pereira de
Azevedo, portador de documento de identidade nº. 08807041 79, emitido por
SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial
n° 033/2022, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato
acima mencionado, nos termos do artigo 65 inciso II, alínea “d” da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo Aditivo, conforme autoriza o artigo 65, inciso II, “d”, da Lei
8.666/93, tem por objeto o ACRÉSCIMO do valor contratual de R$ 69.250,00
(sessenta e nove mil e duzentos e cinqüenta reais) de que trata a CLÁUSULA
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QUARTA - PREÇOS do instrumento contratual original ora aditado, firmado em 11
de março de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo aditivo,
em 03 (três) vias de igual teor.
Rio do Antônio, 12 de setembro de 2022.

_______________________________________
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO
CNPJ: 13.678.008/0001-53

_________________________________________
NB FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 09.312.074/0001-38
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TERMO ADITIVO DE Nº 001
AO CONTRATO Nº 037/2022
TERMO ADITIVO Nº 001 - RELATIVO AO
PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS,
MATERIAL
HOSPITALAR
E
ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A
DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA
FAMÍLIA,
FARMÁCIA
BÁSICA
MUNICIPAL E SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
DESTE
MUNICÍPIO,
CONSOANTE
ESPECIFICAÇÕES
E
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ANEXO I EDITAL
DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022,
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE RIO DO ANTÔNIO - BA, E A EMPRESA
NB
FARMA
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACEUTICOS
E
HOSPITALARES LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO, Estado da Bahia, Pessoa
Jurídica de direito público interno, estabelecida na Praça Bernardo José Dias, s/n.º,
Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.678.008.0001-53, neste ato representada
pelo Prefeito o Sr. Gerson de Souza Ribeiro, brasileiro, maior, casado, portador de
RG n° 05.187.538-16 e inscrito no CPF sob o n° 147.631.638-41 e a Empresa NB
FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES
LTDA, CNPJ nº 09.312.074/0001-38, Inscrição Estadual nº. 076.249.005, situado à
Rua Manoel Vitorino, 162, Centro, Guanambi- BA, neste ato representado na forma
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. Edmilson Pereira de
Azevedo, portador de documento de identidade nº. 08807041 79, emitido por
SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial
n° 002/2022, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato
acima mencionado, nos termos do artigo 65 inciso II, alínea “d” da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
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O presente Termo Aditivo, conforme autoriza o artigo 65, inciso II, “d”, da Lei
8.666/93, tem por objeto o ACRÉSCIMO do valor contratual de R$ 115.500,00
(cento e quinze mil e quinhentos reais) de que trata a CLÁUSULA QUARTA PREÇOS do instrumento contratual original ora aditado, firmado em 11 de março de
2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo aditivo,
em 03 (três) vias de igual teor.
Rio do Antônio, 12 de setembro de 2022.

_______________________________________
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO
CNPJ: 13.678.008/0001-53

_________________________________________
NB FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 09.312.074/0001-38
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