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Licitações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 356/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos da rede municipal de ensino
do município de Rio de Contas – BA. Abertura: 18 de fevereiro de 2022 as 09h:00 horas. Edital disponível no prédio da
Prefeitura, das 08h/12h, ou no endereço eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Índira Lêives de S. Aranha
– Presidente da CPL.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 356/2022
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 14.263.859/0001-06, com
sede no Largo do Rosário, nº 01, Centro, Rio de Contas, através de sua Comissão
Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto nº 01/2022, torna público para
conhecimento dos interessados, que estará realizando Chamada Pública 001/2022
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos da rede municipal de
ensino do município de Rio de Contas – BA, com dispensa de licitação, em
atendimento a Lei Federal nº. 11.947 de 16 de junho de 2009, da
Resolução/CD/FNDE nº. 06/2020, de 08 de maio de 2020, e aplicando-se,
subsidiariamente, a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

DATA, HORÁRIO e LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:
Data: 18 de fevereiro de 2022 as 09h:00 horas.
Local: Setor de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal.
Endereço: Largo do Rosário, nº 01, Centro, Rio de Contas.
ESCLARECIMENTOS E DA RETIRADA DO EDITAL:
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com a Presidente ou
demais membros da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, das
08:00 às 12:00 horas. O edital poderá ser requisitado gratuitamente por qualquer
interessado, no Setor de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00, de segunda a
sexta-feira ou no endereço eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial.

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /PDXZ6TGEZALYOEVP4WPHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
27 de Janeiro de 2022
4 - Ano VI - Nº 3293

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

1. DA PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Poderão participar da presente chamada pública, os Fornecedores Individuais, os Grupos
Informais de Agricultores Familiares e os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de
Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações.
1.2. Conforme o art. 39 da Resolução/FNDE/CD nº 06/2020, o limite individual de venda do
agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar
o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar/ano/entidade executora.
2. CREDENCIAMENTO
2.1. O proponente ou seu representante deverá apresentar-se à Comissão Permanente de
Licitação para efetuar seu credenciamento como participante deste procedimento, munido da
sua carteira de identidade e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os
procedimentos relativos a esta chamada pública.
2.2. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá a participação do proponente no presente procedimento, porém impedirá o
interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do proponente.
2.3. Considera-se como representante do proponente qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou
documento equivalente.
2.4. Cada credenciado poderá representar apenas um proponente. Aquele que já tiver, na
sessão pública, manifestado em nome de um proponente, não poderá mais optar por
representar outro, nesta mesma sessão.
2.5. Os documentos exigidos nesta chamada pública poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da
Comissão, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
2.6. Não terá por comprovada a autenticidade de documentos por meio de cópias que não
sejam das originais (cópia de cópia).
3. HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA
3.1. ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
3.1.1. O Grupo Formal deverá apresentar envelope lacrado com os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação:
x Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
x

Extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60
dias;

x Certidões negativas junto ao FGTS, Receita Federal, Estadual, Municipal e Débitos
Trabalhistas;
x

Cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão
competente;

x

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, assinado pelo seu representante legal;

x

Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados;

x

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

Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
específicas;

3.2. ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL
3.2.1. Os Grupos Informais deverão apresentar envelope lacrado com os documentos
abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
I – a prova de inscrição

a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos
60 dias;

c) Certidões negativas junto à Receita Federal, Estadual, Municipal e Débitos
Trabalhistas.

d) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores
participantes;

e) Prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas
específicas;

f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria; (Anexo V)
3.3. ENVELOPE Nº. 001 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL
3.3.1. Os Fornecedores Individuais deverão apresentar envelope lacrado com os
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) O extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos
60 dias;
c) Certidões negativas junto à Receita Federal, Estadual, Municipal e Débitos
Trabalhistas.
d) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de
produção própria; (Anexo V)
3.4. ENVELOPE Nº. 002 – PROJETO DE VENDA
3.4.1. Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor
Familiar Rural para Alimentação Escolar e Termo Descritivo, assinado pelo seu
representante legal, conforme Anexo II e I deste edital;
4. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas
nesta Chamada Pública.
4.2. Cada grupo de fornecedor (Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais
deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando
as condições fixadas nesta Chamada Pública.
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4.3. A Comissão classificará as propostas, que contenham todas as documentações exigidas
na Chamada Pública de acordo com o art. 35 do § 3° e § 4° da Resolução FNDE n° 06 de 08
de maio de 2020.
4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelos produtores/e associações,
priorizará o art. 35 da Resolução FNDE n° 06 de 08 de maio de 2020.
5. DOS PREÇOS
5.1. Entre os grupos participantes desta Chamada Pública será observada ordem de
prioridade, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local,
observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos
atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria resguardadas as condições previstas nos § 1º e 2º, do artigo 14, da
Lei nº 11.947/2009 e a Resolução N° 06 de 08 de maio de 2020, art. 35 do § 3° a alínea b.
5.2. O preço de aquisição dos gêneros alimentícios será determinado pela Entidade
Executora, com base na realização de pesquisa de preços de mercado.
5.3. Os preços que foram definidos pela Entidade Executora deverão constar na chamada
pública e que serão os preços pagos aos agricultores familiares, empreendedor familiar rural e
/ou suas organizações pela venda dos gêneros alimentícios.
5.4. Na apresentação da Proposta os participantes apenas iram colocar em seus projetos de
venda o quantitativo nos itens de acordo com sua capacidade de entrega e o critério de
julgamento seguiram as normativas do PNAE, ou seja os artigos 32, 35, 36 da resolução Nº 06
de 08 de maio de 2020, em relação a valores dos produtos serão os mesmos do que consta na
Edital sem a devida mudança por parte dos agricultores.
6. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO
6.1. O objeto da presente Chamada Pública será adjudicado ao Fornecedor que, atendendo a
todas as condições expressas neste Edital de Chamada Pública e seus Anexos, for declarado
Vencedor.
6.2. O processo da chamada Pública será submetido à autoridade competente para que se
proceda à devida homologação.
6.3. O resultado será publicado no sitio eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial
7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS
7.1. O(s) fornecedor (es) classificado(s) em primeiro lugar dos deverão entregar as amostras no
Setor de Compras, situado no Largo do Rosário, Centro, Rio de Contas, até o dia 21 de
fevereiro de 2022, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais deverão
ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação. O resultado da
análise será publicado em 02 dias após o prazo da apresentação das amostras.
7. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
7.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Setor de Compras, situado no Largo
do Rosário, Centro, Rio de Contas, ou outro local, conforme determinação do responsável
pelo Setor.
7.2. As especificações, bem como, as quantidades dos produtos constam do anexo I.
7.3. As despesas de entrega ficarão por conta do contratado.
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7.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos
produtos objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados
e os fornecidos, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte.
7.4.1. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá refazê-los no prazo máximo de
05 (cinco) dias corridos, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus
para a Administração Pública e, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas
em Lei.
8. DA CONTRATAÇÃO
8.1. Uma vez declarado vencedor, o proponente vendedor deverá assinar o contrato de
compra e venda de gêneros alimentícios.
8.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve
respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao
PRONAF (DAP) /ano.
9. PAGAMENTO
9.1. O pagamento será realizado após a entrega dos gêneros alimentícios, mediante
apresentação da nota de entrega (Nota Fiscal) ou recibo, em se tratando de fornecedor
Pessoa Física, devidamente assinado e atestado pelo setor responsável.
9.2. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
9.3. O Município poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem
devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
9.4. Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob qualquer hipótese.
9.5. Só serão efetuados os pagamentos referentes aos produtos efetivamente entregues.
10. DA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES
10.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as
exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a
proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, as penalidades da legislação cível e
penal aplicáveis.
10.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto
no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações
do Anexo I.
10.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços
estabelecidos nesta chamada pública pelo período estabelecido no contrato.
10.4. As embalagens quando desmembradas deverão obedecer a legislação vigente e as
características próprias de cada produto, bem como apresentar-se em boas condições de
conservação e higiene, com os produtos adequadamente acondicionados em embalagens
plásticas, papelão, sacos de nylon e outros tipos de acondicionamento que garantam a
integridade do produto. Durante o transporte essas embalagens devem permanecer em
caixas plásticas devidamente higienizadas.
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10.5. Os produtos objeto da presente Chamada Pública deverão ser frescas, inteiras e sãs,
no ponto de maturação adequado ao consumo, as folhas deverão se apresentar intactas e
firmes.
10.6. Deverão ser sem uso de agrotóxicos, isentas de substâncias terrosas, sem sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, sem parasitas, larvas ou outros animais
nos produtos ou embalagens sem umidade externa anormal, isenta de odor e sabor
estranhos, isentos de enfermidades e não deverão estar danificadas por lesões que afetem
a sua aparência e utilização.
10.7. As quantidades de gêneros alimentícios a serem adquiridos são estimadas com base
nos cardápios elaborados por nutricionista da Secretaria Municipal de Educação.
10.8. Fica reservado a Central de Compras o direito de aceitar ou não o produto que se
encontrar em desacordo com as condições estabelecidas nesta chamada pública.
11. SANÇÕES E PENALIDADES
11.1 A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme as hipóteses
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93.
12. RESCISÃO
12.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
12.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93.
13. RECURSOS
13.1. Após a declaração dos vencedores, durante a Sessão, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em
ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais participantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida no Setor de Licitação, no horário de
08:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira ou no endereço eletrônico:
www.riodecontas.ba.gov.br/diáriooficial.
14.2. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade às
propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais.
14.3. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos,
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
14.4. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais), por DAP por ano civil;
14.5. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural
para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do município de Rio de
Contas – Bahia, conforme o anexo III deste Edital.
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14.6. A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim
como dos seus anexos.
14.7. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, devendo protocolar o pedido em até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação e
projeto de venda, devendo a Comissão julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei Federal nº 8.666/93.
14.7.1. Decairá do direito de impugnar os termos do edital, perante a Comissão, o
proponente interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes.
14.8. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.

Termo descritivo
Planilha Modelo de Projeto de venda;
Minuta do contrato;
Modelo de procuração.

V.

Declaração de Produção

15. FORO
15.1. O Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, Estado da
Bahia será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam
vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir
a ser.
Rio de Contas, 26 de janeiro de 2022.

Índira Lêives de S. Aranha
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
TERMO DESCRITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 356/2022
CHAMADA PÚBLICA 001/2022

1. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor
Familiar Rural para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Rio
de Contas – Bahia.
ORD

PRODUTO

UND

QTDE

01

ABACATE, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto inteiro, firme,
fisiologicamente desenvolvido, cor verde, textura
da casca lisa, coloração da polpa amarela, grau de
amadurecimento médio, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratado e murcho.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
ABACAXI, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto cilíndrico inteiro, firme,
fisiologicamente
desenvolvido,
grau
de
amadurecimento médio, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratado e murcho.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
ABOBORA tipo: moranga. In natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, fruto inteiro,
firme, fisiologicamente desenvolvido, cor laranja,
textura da casca lisa, coloração da polpa variando
de amarela à laranja escura, grau de
amadurecimento médio, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, distúrbios
fisiológicos e não apresentar desidratada e
murcha. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução

KG

600

UND

2.500

R$ 5,00

R$ 12.500,00

Kg

2.000

R$ 3,00

R$ 6.000,00

02

03

VALOR
UNITÁRIO
R$ 6,00

VALOR TOTAL
R$ 3.600,00
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04

05

06

Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
AIPIM, descascado, congelado, de primeira
qualidade,
sem
uso
de
agrotóxicos,
fisiologicamente desenvolvido, coloração da polpa
amarela, isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratado e murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos e odor e sabor
estranho.
Embalagem - Peso Líquido: 1 kg. Embalagem
primaria: saco plástico, atóxico, hermeticamente
fechado (a vácuo), transparente e deve estar limpa
e íntegra; nunca furada, violada ou danificada.
Embalagem secundária: de mercado que preserve
a integridade e qualidade do produto.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de temperatura e transporte - deve
ser transportado em veículos que atendam às
especificações técnicas da RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004.
ALFACE, tipo: crespa. In natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, folhas largas e
inteiras, fisiologicamente desenvolvidas, cor verde,
textura crespa, sem traços de descoloração, isenta
de danos profundos, podridões, distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratado e murcho.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos e odor e sabor estranho.350g ;
Embalagem - embalagem primaria: individual em
saco
plástico transparente,
devendo
ser
constituída de material que não transmita ao
alimento odore e sabores estranhos e que o
proteja da contaminação externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem secundária: descartável
(papelão) ou retornável (caixa plástica), que
suporte peso máximo de 20 kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
ALHO, in natura, de primeira qualidade, sem uso
de agrotóxicos, bulbo curado, sem a réstia, inteiro,
firme, fisiologicamente desenvolvido, coloração
branca ou roxa, textura lisa, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, mofo,
deformações e manchas. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos e odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão), retornável
(caixa plástica) que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de

KG

2.500

R$ 4,00

R$ 10.000,00

PCT

1.000

R$ 3,00

R$ 3.000,00

KG

300

R$ 20,00

R$ 6.000,00
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07

08

09

10

2004.
BANANA DA PRATA, in natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, inteira, firme,
fisiologicamente desenvolvida, cor amarela,
textura da casca lisa, coloração da polpa amarelo
claro, grau de amadurecimento médio, isenta de
danos profundos e superficiais, podridões, pontos
escuros, distúrbios fisiológicos, sem ponta de
charuto. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão), retornável
(caixa plástica) ou sacos de polietileno que
suporte peso máximo de 20 kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
BANANA DA TERRA, in natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, inteira, firme,
fisiologicamente desenvolvida, cor amarela,
textura da casca lisa, coloração da polpa amarelo
claro, grau de amadurecimento médio, isenta de
danos profundos e superficiais, podridões, pontos
escuros, distúrbios fisiológicos, sem ponta de
charuto. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão), retornável
(caixa plástica) ou sacos de polietileno que
suporte peso máximo de 20 kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
BATATA DOCE (branca, roxa ou laranja), in
natura, de primeira qualidade, sem uso de
agrotóxicos,
inteira,
firme,
fisiologicamente
desenvolvida, isenta de danos profundos e
superficiais,
podridões,
brotos,
manchas,
distúrbios fisiológicos, não apresentar desidratada
e murcha. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
BATATA, tipo: inglesa. In natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, inteira, firme,
fisiologicamente desenvolvida, cor amarela,
textura da casca lisa, coloração da polpa amarela
clara, isenta de danos profundos e superficiais,
podridões, brotos, manchas, distúrbios fisiológicos,
não apresentar desidratada e murcha. Ausência
sujidades, parasitos, larvas, materiais terrosos,
odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável

DZ

2.000

R$ 5,00

R$ 10.000,00

DZ

1.400

R$ 15,00

R$ 21.000,00

KG

2.000

R$ 5,00

R$ 10.000,00

KG

2.500

R$ 5,00

R$ 12.500,00
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11

12

13

(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
BROCOLIS, de inflorescência única, in natura, de
primeira qualidade, sem uso de agrotóxicos,
inteiro, firme, fisiologicamente desenvolvido,
coloração verde, sem traços de descoloração,
isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos. Ausência
sujidades, parasitos, larvas, materiais terrosos,
odor e sabor estranho.
Embalagem - embalagem primaria: individual em
saco plástico atóxico, transparente, devendo ser
constituída de material que não transmita ao
alimento odore e sabores estranhos e que o
proteja da contaminação externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem secundária: de mercado
que preserve a integridade e qualidade do
produto.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
CEBOLA BRANCA, in natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, bulbo sem a
réstia, inteiro, firme, fisiologicamente desenvolvido,
coloração branca, textura lisa, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, mofo,
deformações e manchas. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos e odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão), retornável
(caixa plástica) que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
CEBOLINHA VERDE, in natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, bulbos
brancos alongados, folhas verdes cumpridas e
cilíndricas, fisiologicamente desenvolvidas, sem
traços de descoloração, isenta de danos
profundos, podridões, distúrbios fisiológicos, não
apresentar desidratada e murcha. Ausência
sujidades, parasitos, larvas, materiais terrosos e
odor e sabor estranho.
Embalagem - embalagem primaria: individual em
saco plástico atóxico, transparente, devendo ser
constituída de material que não transmita ao
alimento odore e sabores estranhos e que o
proteja da contaminação externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem secundária: de mercado
que preserve a integridade e qualidade do
produto.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos

UND

1.000

R$ 4,00

R$ 4.000,00

KG

1.600

R$ 5,00

R$ 8.000,00

PCT

600

R$ 3,00

R$ 1.800,00
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seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.

14

15

16

17

CENOURA, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, inteira, firme, fisiologicamente
desenvolvida, coloração laranja, isenta de danos
profundos e superficiais, podridões, brotos,
distúrbios fisiológicos, não apresentar desidratada
e murcha. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
CHUCHU, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, inteira, firme, fisiologicamente
desenvolvida, verde claro, isenta de danos
profundos e superficiais, podridões, brotos,
distúrbios fisiológicos, não apresentar desidratado
e murcho. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
COENTRO VERDE, in natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, folhas verdes,
fisiologicamente desenvolvidas, sem traços de
descoloração, isenta de danos profundos,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratado e murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos e odor e sabor
estranho.
Embalagem - embalagem primaria: individual em
saco plástico atóxico, transparente, devendo ser
constituída de material que não transmita ao
alimento odore e sabores estranhos e que o
proteja da contaminação externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem secundária: de mercado
que preserve a integridade e qualidade do
produto.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
COUVE MANTEIGA, in natura, de primeira

KG

1.800

R$ 5,00

R$ 9.000,00

KG

700

R$ 4,00

R$ 2.800,00

PCT

800

R$ 3,00

R$ 2.400,00

PCT

1.200

R$ 3,00

R$ 3.600,00
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qualidade, sem uso de agrotóxicos, folhas largas e
inteiras, fisiologicamente desenvolvidas, cor verde,
textura lisa, sem traços de descoloração, isenta de
danos
profundos,
podridões,
distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratada e murcha.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos e odor e sabor estranho.
Embalagem - embalagem primaria: individual em
saco plástico atóxico, transparente, devendo ser
constituída de material que não transmita ao
alimento odore e sabores estranhos e que o
proteja da contaminação externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem secundária: de mercado
que preserve a integridade e qualidade do
produto.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - devem ser
transportadas em veículos que atendam às
especificações técnicas da RDC n° 216, de 15 de
setembro de 2004
18

19

20

GOIABA, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto inteiro, firme,
fisiologicamente desenvolvido, cor verde, textura
da casca lisa, coloração da polpa vermelha, grau
de amadurecimento médio, sem pedúnculo curto,
isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratada e murcha. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
LARANJA, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto inteiro, firme,
fisiologicamente desenvolvido, cor verde, textura
da casca lisa, grau de amadurecimento médio,
isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratada e murcha. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
LIMÃO, tipo: taiti. In natura, de primeira qualidade,
sem uso de agrotóxicos, fruto inteiro, firme,
fisiologicamente desenvolvido, tamanho médio,
cor verde, textura da casca lisa, coloração da
grau
de
polpa
amarelo-esverdeado,
amadurecimento médio, isento de danos

KG

2.000

R$ 6,00

R$ 12.000,00

DZ

2.200

R$ 7,00

R$ 15.400,00

DZ

1.800

R$ 4,00

R$ 7.200,00
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profundos e superficiais, podridões e distúrbios
fisiológico. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.

21

22

23

MAÇÃ, tipo: Fuji ou gala. In natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, fruto inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido,
cor
vermelha, textura da casca lisa e brilhante, grau
de amadurecimento médio, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratada e murcha.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
MAMÃO, tipo: papaia ou formosa. In natura, de
primeira qualidade, sem uso de agrotóxicos, fruto
alongado
inteiro,
firme,
fisiologicamente
desenvolvido, cor verde ou alaranjada, textura da
casca lisa, grau de amadurecimento médio, isento
de danos profundos e superficiais, podridões,
distúrbios fisiológicos, não apresentar desidratado
e murcho. Ausência sujidades, parasitos, larvas,
materiais terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
MANGA, tipo: Tommy. In natura, de primeira
qualidade, sem uso de agrotóxicos, fruto inteiro,
firme, fisiologicamente desenvolvido, grau de
amadurecimento médio, sem pedúnculo curto,
isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratada e murcha. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e

UND

7.000

R$ 0,70

R$ 4.900,00

KG

1.200

R$ 5,00

R$ 6.000,00

KG

1.500

R$ 2,50

R$ 3.750,00
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Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
MELANCIA, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto inteiro, firme,
fisiologicamente desenvolvido, cor verde, textura
da casca lisa, coloração da polpa vermelha, grau
de amadurecimento médio, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratada e murcha.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
MILHO VERDE, em espiga, descascado,
congelado, de primeira qualidade, sem uso de
agrotóxicos, os grãos devem estar macios,
leitosos, firmes, fisiologicamente desenvolvidos,
cor alaranjado forte, textura lisa, grau de
amadurecimento médio, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratado e murcho.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - Peso Líquido: 1 kg. Embalagem
primaria: saco plástico atóxico, hermeticamente
fechado (a vácuo), transparente e deve estar limpa
e íntegra; nunca furada, violada ou danificada.
Embalagem secundária: de mercado que preserve
a integridade e qualidade do produto.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
PEPINO, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto inteiro, firme,
fisiologicamente desenvolvido, cor verde, textura
da casca lisa, grau de amadurecimento médio,
isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratado e murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.

KG

3.000

R$ 2,50

R$ 7.500,00

UND

3.000

R$ 1,50

R$ 4.500,00

UND

600

R$ 1,50

R$ 900,00
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PIMENTÃO (verde, vermelho e amarelo),in natura,
de primeira qualidade, sem uso de agrotóxicos,
fruto inteiro, firme, fisiologicamente desenvolvido,
isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratado e murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004

KG

300

R$ 4,00

R$ 1.200,00

28

QUIABO, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto alongado, estreito e
fibroso, firme, fisiologicamente desenvolvido, cor
verde, textura da casca lisa, grau de
amadurecimento médio, isento de danos
profundos e superficiais, podridões, distúrbios
fisiológicos, não apresentar desidratado e murcho.
Ausência sujidades, parasitos, larvas, materiais
terrosos, odor e sabor estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
REPOLHO, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, cabeças compactas, formato
globular, fisiologicamente desenvolvido, cor verde,
textura da casca crespa, grau de amadurecimento
médio, isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar
desidratado e murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem - embalagem primaria: individual em
saco plástico, atóxico, transparente, devendo ser
constituída de material que não transmita ao
alimento odore e sabores estranhos e que o
proteja da contaminação externa, deve estar limpa
e íntegra. Embalagem secundária: descartável
(papelão) ou retornável (caixa plástica), que
suporte peso máximo de 20 kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.
TOMATE, in natura, de primeira qualidade, sem
uso de agrotóxicos, fruto inteiro, firme,
fisiologicamente
desenvolvido,
grau
de
amadurecimento médio, sem cálice e pedúnculo
curto, isento de danos profundos e superficiais,
podridões, distúrbios fisiológicos, não apresentar

KG

200

R$ 4,00

R$ 800,00

KG

300

R$ 5,00

R$ 1.500,00

KG

2.500

R$ 7,00

R$ 17.500,00

29

30
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desidratado e murcho. Ausência sujidades,
parasitos, larvas, materiais terrosos, odor e sabor
estranho.
Embalagem - descartável (papelão) ou retornável
(caixa plástica), que suporte peso máximo de 20
kg.
Rotulagem - a rotulagem deve atender aos
seguintes regulamentos técnicos: Instrução
Normativa nº 69, de 6 de novembro de 2018 e
Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de
fevereiro de 2018.
Condições de transporte - deve ser transportado
em veículos que atendam às especificações
técnicas da RDC n° 216, de 15 de setembro de
2004.

2. RECOMENDAÇÕES
2.1. Produto
O produto deverá estar fresco, sem uso de agrotóxicos, isento de substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa. Deverá atender às exigências dos padrões
mínimos de qualidade e de tamanho.
2.2. Embalagem
O produto deverá estar acondicionado em embalagem de fácil empilhamento, com peso máximo
líquido de 20 quilos. A embalagem poderá ser retornável (plástico) ou descartável (papelão ou
plástico). A embalagem retornável deverá ser lavada e higienizada a cada uso e conter a
identificação do fornecedor e a descartável deverá ser nova.
2.3. Rotulagem
Rotulagem deve atender aos seguintes regulamentos técnicos: Instrução Normativa nº 69, de 6 de
novembro de 2018 e Instrução Normativa Conjunta nº 2 de 07 de fevereiro de 2018.
2.4. Transporte
Deve ser transportado em veículos que atendam às especificações técnicas da RDC n° 216, de
15 de setembro de 2004. O transporte deve garantir a preservação da qualidade e da sanidade do
alimento e prevenir contaminação. O veículo e a carroceria de transporte devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene. Não é permitido transportar alimentos junto com
pessoas ou animais (a cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos). O
transporte, a carga e a descarga devem garantir a integridade e a qualidade do produto e impedir
a contaminação e a deterioração do produto.

17
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ANEXO II
MODELO PROJETO DE VENDA
GRUPO FORMAL

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto para atendimento da chamada pública nº 001/2022
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente

2.CNPJ

3. Endereço:
5.EMAIL

4. Município:
6. DDD/Fone

7. CEP

8. Nº DAP Jurídica
12. Nº de Associados

9. Banco
13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006

10. Agência Corrente
14. Nº de Associados com DAP Física

15. Nome do representante legal

16.CPF

17.DDD/Fone

18. Endereço

11. Conta Nº da Conta

19. Município/UF
II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC

1. Nome da Entidade

2.CNPJ:

3.Município:

4. Endereço:

5.DDD/Fone

6. Nome do representante:

7.CPF:
III– RELAÇÃO DOS PRODUTO
4. Preço de Aquisição

1. Produto

2.Unidade

3.Quantidade

4.1. Unitário

4.2.Total

18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /PDXZ6TGEZALYOEVP4WPHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
27 de Janeiro de 2022
21 - Ano VI - Nº 3293

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.
Local e Data:

Assinatura do Representante do Grupo Formal:

Fone/E-mail

19
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MODELO PROJETO DE VENDA
GRUPO INFORMAL
PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto para atendimento da chamada pública nº 001/2022
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
Grupo Informal
Grupo Informal
1.Nome do Proponente
3. Endereço:
1. Nome

2.CPF

2.CPF
4. Município:
II FORNECEDORES PARTICIPANTES
3.DAP
4. Banco e nº da Agência

5.CEP:
5. Nº da Conta Corrente

1
2
3
4
5
6
II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2.CNPJ:

3.Município:

4. Endereço:

5.DDD/Fone

6. Nome do representante:

7. CPF:
III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS

1. Identificação do Agricultor Familiar
Nome:
1

2. Produto

3.Unidade

4.Quantidade

5.Preço/Unidade
R$:
R$:

6.Valor Total
R$:
R$:
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R$:

R$:

Nome:

R$:
R$:
R$:

R$:
R$:
R$:

Nome:

R$:
R$:
R$:

R$:
R$:
R$:

Nome:

R$:
R$:
R$:

R$:
R$:
R$:

2

3

4

Total agricultor

R$:

Total agricultor

R$;

Total agricultor

R$:

Total agricultor

R$

5
Total do projeto R$:

1. Produto
1
2
3
4
5
6

2.Unidade

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO
3.Quantidade
4.Preço/Unidade

5.Valor Total por Produto

Total do projeto: R$:

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

Agricultores Fornecedores do Grupo Informal

Assinatura
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MODELO PROJETO DE VENDA
GRUPO FORNECEDOR INDIVIDUAL

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Projeto para atendimento da chamada pública nº 001/2022

1.Nome do Proponente

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
FORNECEDOR INDIVIDUAL
2.CPF

3. Endereço:

4. Município:

5.CEP:

6. Nº da DAP Física

7. DDD/Fone

8.E-mail (quando houver)

9.Banco

10.Nº da Agência
II RELAÇÃO DOS PRODUTOS

PRODUTO
1
2
3
4
5
6

UNIDADE

QUANTIDADE

11.Nº da Conta Corrente
PREÇO DE AQUISIÇÃO
UNITÁRIO

TOTAL

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
1. Nome da Entidade

2.CNPJ:

3.Município:

4. Endereço:

5.DDD/Fone

6. Nome do representante:

7. CPF:

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

ASSINATURA DO FORNECEDOR INDIVIDUAL

CPF
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ nº 14.263.859/0001-06, com sede no Largo do Rosário, nº
01, Centro, Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal , Sr. XXXXXXX,
brasileiro, casado, CPF nº 000000000-00, RG nº 00000000, XXX/XX, residente e domiciliado
nesta cidade, denominada CONTRATANTE, e a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no
CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx,
Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a) Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a)
da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.00000,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX XX, CEP:0000000,
denominada CONTRATADA, firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições
que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1. É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino do município
de Rio de Contas – Bahia.
Parágrafo único: O processo, normas, instruções, Edital, seus anexos, assim também a proposta
da CONTRATADA constante na CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 passam a fazer parte integrante
deste instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
Empreendedor Familiar Rural ao CONTRATANTE conforme descrito no Termo Descritivo e
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste
Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação
do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
4.1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro),
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de
R$ xxxxxxxx(xxxxxxxxxx ).
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e
das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega,
consoante anexo deste Contrato.
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço
já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com
os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.
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CLÁUSULA QUINTA:
5.1. O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de
Compra, expedida pela Central de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da
quantidade adquirida ou até 31 de Dezembro de 2022.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita de acordo com a Chamada Pública nº 001/2022.
b) A entrega das mercadorias deverá ser feita de acordo com o cronograma elaborado pela
Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEXTA:
6.1. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §7º do artigo 57
da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE as cópias das Notas Fiscais de Compra, os
Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA OITAVA:
8.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
UO- 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE- 2038 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
ELEMENTO DE DESPESA- 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE- 0100.000, 0115.015
CLÁUSULA NONA:
9.1. O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea “a”, e
após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o
valor da parcela vencida.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.1. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1. O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses
particulares poderá:
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
12.2. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO,
deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
13.1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
14.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da
Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas
pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
15.1. O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2022, pela Resolução
CD/FNDE nº 06/2020, pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei n° 11.947/2009, em todos os seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
16.1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1. Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, poderá ser
rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
18.1. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax,
transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
19.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até xx de xxxxxxxx de 0000.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
20.1. O Foro da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, Estado da Bahia
será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer
do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.
26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /PDXZ6TGEZALYOEVP4WPHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Rio de Contas

Quinta-feira
27 de Janeiro de 2022
29 - Ano VI - Nº 3293

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

2.2. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Rio de Contas - BA, xx, 00 de xxxxxxxx de 2022.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
1. ______________________________

2. ___________________________

CPF:___________________________

CPF:________________________
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) Xxxxx
Xxxxx Xxxxx, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do Registro de
Identidade nº 0000000000, expedido pela XXX/XX, devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 000.000.000-00,
residente à Rua Xxxxx Xxxxx, nº 000, Bairro Xxxxxx, como mandatário, a quem
outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento
licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: apresentar projeto de venda,
interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, negociar preços e demais
condições, confessar, firmar compromissos ou acordos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame etc.

XXXXXXX , 00 de xxxxxxxxxx de 0000.
(

assinatura )
OUTORGANTE
CPF

(

assinatura )
OUTORGANTE
CPF

(

assinatura )
OUTORGANTE
CPF
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO

(indicar o nome ou razão social da cooperativa/associação), inscrito no CPF ou CNPJ sob nº
____________________,

residente

______________________________________,

ou

sediada
Município

na
de

___________________________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital de
Chamada Pública nº 001/2022, que os gêneros alimentícios a serem entregues são de
produção própria.

________________, ______ de ______________ de 2022.
(local e data)

_________________________________________________________________________
(nome e assinatura)
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 354/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 Objeto: Contratação de empresa
especializada para a execução dos serviços de obra de engenharia na execução da ação de saneamento básico no
município de RIO DE CONTAS/BA, na modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, de acordo
plano de trabalho firmado no Termo de Convênio nº 0261/2014, registro no SICONV sob o n.° 802928/2014, celebrado
entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com o município. Abertura: 14 DE FEVEREIRO DE 2022, às 09h:00.
Edital
disponível
no
prédio
da
Prefeitura,
das
08h/12h
ou
no
endereço
eletrônico:
www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Rio de Contas, 26 de janeiro de 2022. Índira Lêives de S. Aranha – Presidente
da CPL.
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS 002/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 354/2022

ABERTURA: 14 DE FEVEREIRO DE 2022, 09h:00.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de
engenharia na execução da ação de saneamento básico no município de RIO DE
CONTAS/BA, na modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, de acordo
plano de trabalho firmado no Termo de Convênio nº 0261/2014, registro no SICONV sob o
n.° 802928/2014, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com o
município.
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rio de Contas – BA e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de
Licitação e/ou enviar via e-mail para cpl.riodecontas@gmail.com. A não remessa do recibo exime
ao Setor de Licitação retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.

................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS: 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 354/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 14 DE FEVEREIRO DE 2022
HORÁRIO: 09h:00
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - BA
A prefeitura Municipal de Rio de Contas, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação nomeada pelo Decreto nº 01/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Administrativo Nº 354/2022, objetivando a
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de engenharia
na execução da ação de saneamento básico no município de RIO DE CONTAS/BA, na
modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, de acordo plano de trabalho
firmado no Termo de Convênio nº 0261/2014, registro no SICONV sob o n.° 802928/2014,
celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com o município, nos termos
definidos na planilha orçamentária deste edital, que será regida pela Lei Federal nº 8666/93, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
Os envelopes contendo os documentos de habilitação a proposta de preços serão recebidos no
endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento da TOMADA DE PREÇOS,
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento da TOMADA DE PREÇOS será realizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, situada no Largo do Rosário, 01, Centro, neste município, iniciando-se no dia
14 DE FEVEREIRO DE 2022, às 09h:00 e será conduzida pela Presidente da Comissão
Permanente de Licitação desta municipalidade, com o auxílio dos membros de apoio, designada
pelo Decreto nº 01/2022.
O
Edital
e
demais
anexos
poderão
ser
obtidos
no
endereço
eletrônico:
www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial, ou no Setor de Licitação, Prefeitura Municipal, no horário
de 08:30 às 12:00h.
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de engenharia
na execução da ação de saneamento básico no município de RIO DE CONTAS/BA, na
modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, de acordo plano de trabalho
firmado no Termo de Convênio nº 0261/2014, registro no SICONV sob o n.° 802928/2014,
celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com o município.
1.2. A execução das obras deverá obedecer às normas da ABNT e outras vigentes no país
aplicada a cada caso.
1.3. Fica de inteira responsabilidade do executante da obra, verificar as quantidades e medidas,
bem como detectar possíveis omissões de projeto.
1.4. A obra deverá ser executada em conformidade com o memorial descritivo e projetos
complementares que passam a fazer parte integrante do presente Edital
1.5. Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por
parte da municipalidade, que poderá fazer alterações ou substituições de materiais que não
provem serem os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer serviços que não
apresentem a qualidade exigida sem ônus para o município.
1.6. A proponente vencedora, durante a execução da obra deverá periodicamente remover
3
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entulhos e detritos que venham a se acumular, entregando a obra completamente limpa.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país.
2.2. Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido consideradas
suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou
Indireta da União, Estados e Municípios, ou que estejam concordatárias ou com falência
decretada ou requerida.
2.3. Não será permitida a participação de empresa na forma de consórcio.
2.4. Não poderá participar, ainda, desta licitação ou da execução direta ou indiretamente:
2.4.1. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.4.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 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 ou
subcontratado, exceção feita ao que contemplado pelo § 1º do art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93.
2.4.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.4.3.1. Para cumprimento do disposto acima, considera–se participação indireta a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor
do projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
2.5. Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitidas propostas
alternativas.
2.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais
de 01 (uma) empresa. a - S P
3. VISITA TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1 – A visita técnica aos locais da execução dos serviços deverá ser realizada até hum dia
anterior a data da realização do certame, no Setor de Licitação, situada Largo do Rosário, nº 01,
no horário de 08:30 às 12:00h.
3.2. – A visita técnica deverá ser feita por Representante da Empresa, que será credenciado para
o ato.
3.3 – Para o ato de credenciamento para a Visita Técnica serão indispensáveis os seguintes
documentos:
3.3.1. – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; (cópia autenticada ou cópia simples
acompanhado do original)
3.3.2 – Cartão de CNPJ;
3.3.3 – documento pessoal (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original)
3.4 – O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para representar
a empresa (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original) ou por carta de
apresentação em original com carimbo do CNPJ da empresa, além daqueles constantes nos itens
3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3.
3.5 – O credenciamento para a Visita Técnica independe daquele para a sessão pública de
abertura e julgamento do ato licitatório;
4
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3.6 – A visita técnica será realizada será efetuada em companhia do Engenheiro Civil deste
município, para avaliar e tomar conhecimento das condições dos serviços.
3.7 - A referida Visita Técnica é FACULTATIVA, podendo este documento ser substituída por
DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal da licitante atestando que "possui conhecimento
inequívoco de todas as peculiaridades da execução dos serviços licitados".
OBSERVAÇÃO: A finalidade da visita técnica é propiciar as licitantes, previamente a elaboração
de sua proposta de preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será
executado os serviços, objeto desta licitação. Alegações posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informações e das condições locais pertinentes à execução do objeto licitado
não serão consideradas como argumentos válidos para reclamações futuras, nem tampouco
desobrigam a sua execução.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos abaixo
especificados, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original que pode ser
autenticada pela Presidente da CPL ou membros da equipe de apoio de:
4.2. Tratando-se de representante legal::
a) Cartão de CNPJ
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
c) Documento pessoal
4.3. Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
4.3.1. Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada:
a) Cartão de CNPJ.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
c) Documento pessoal do procurador.
4.4. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4.5. As microempresas OU empresas de pequeno porte que pretendam usufruir os benefícios
previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão
apresentar declaração de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, e que não se
enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º, conforme modelo do Anexo VII.

4.6.

Declaração de Desimpedimento de Licitar e Conhecimento e Atendimento às
exigências de Edital (IV e V deste edital).

4.7.

Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar a Presidente:

4.7.1. Os envelopes de Habilitação (envelope A)
5
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4.7.2. Os documentos de Proposta de Preço (envelope B), não sendo mais aceitas novas
propostas.
4.8. Iniciada a sessão pública da TOMADA DE PREÇOS, não cabe desistência da proposta, nos
termos da legislação citada e deste edital.
5. HABILITAÇÃO - ENVELOPE A
5.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo
que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples legível acompanhada do
original para ser autenticada pela Presidente ou membros da Comissão de Licitação, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados, por meio impresso, o nome ou razão social, modalidade
e número, além da expressão Habilitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxx Xxxxx Xxxx
ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA
5.2.1. Prova de registro Comercial no caso de firma individual;
5.2.2. Prova de registro do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de
sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus administradores, no
caso de sociedade por ações;
5.2.3. Cédula de identidade original do preposto ou outro documento de identificação com foto.
5.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
investidura da diretoria em exercício;
5.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
5.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei;
5.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através
do Certificado de Regularidade de Situação - CRS.
5.3.4. Certidão trabalhista, emitida com base no art. 642-A da Constituição das Leis do Trabalho
(acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e na Resolução nº 1470 do Tribunal
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
5.4. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006:
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
6
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a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar também, declaração de
que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos
termos do art. 3º da Lei supracitada, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de 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.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na em lei.
5.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.5.1. Certidão de Registro e Quitação do Licitante e de seus responsáveis técnicos para com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, com prazo de vencimento até a data da Licitação e/ou posterior.
5.5.1.1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado da Bahia, deverá
apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA – BA, antes da assinatura do contrato.
5.5.2. Atestado de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, em nome da licitante ou de qualquer responsável técnico de nível superior pertencente
ao seu quadro, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove
a experiência na execução/participação de serviços equivalentes ou semelhantes aos licitados.
5.5.2.1. O atestado de capacidade de técnica exigido no item 5.5.2 deverá ter idêntico
responsável técnico de nível superior ao que consta na Certidão de Registro e Quitação de
Pessoa Jurídica junto ao CREA da empresa licitante.
5.5.2.2. A comprovação do vinculo ao quadro técnico profissional, referenciado no item 5.5.2,
deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que
demonstrem o número de registro e a qualificação civil);
b) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante;
c) No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviços.
5.5.3. CAPACIDADE TÉCNICA – EQUIPE MÍNIMA: Relação nominal e completa dos
componentes da equipe técnica indicada para execução do objeto desta licitação, com respectiva
indicação de função. Está relação será acompanhada:
a)

Dos respectivos currículos profissionais devidamente assinados;
7
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b)

De Termo de Compromisso (firmado com a data posterior à publicação do Edital) de
cada componente autorizando a indicação de seu nome para a composição do quadro
técnico. O referido documento é dispensado para o caso de sócios que detenham
poder de administração.

5.5.4. Declaração de que dispõem de instalações, aparelhamentos adequados e pessoal técnico
disponíveis para a realização do objeto da licitação, de acordo com a NR 18, Anexo VIII.

5.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
5.6.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
5.6.2. 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.
5.6.3. 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.
5.6.4. 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,
acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho Regional
de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento.
5.6.5. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento;
5.6.6. Certidões negativas de falência e concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da
efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas
para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio.
5.6.7. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente
identificado, com data recente, de que não está declarada inidônea ou suspensa, por
qualquer órgão ou entidade da Administração Publica Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal, direta ou indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e
que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, anexo VI.
5.6.8. Certidão Simplificada que comprovante o Capital Social integralizado em moeda corrente
ou bens patrimoniais, com valor mínimo de R$ 21.146,49 (vinte e um mil, cento e quarenta e
8
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seis reais e quarenta e nove centavos) avaliados mediante Certidão da Junta Comercial
referente ao Arquivamento do Estatuto ou Contrato da Sociedade, ou suas correspondentes
alterações, em conformidade com o artigo 31, § 3º da Lei 8.666/93.
Índice de Liquidez Corrente >= 1,50
Índice de Endividamento Geral <= 0,7
Demonstrativo dos cálculos para obtenção dos índices conforme estabelecidos
acima, como requisitos para participação:

Índice de liquidez decorrente
ILC = AC
PC
Índice de Endividamento Geral
EG = PC+ELP
AT
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
AT = Ativo Total
ELP = Exigível a Longo Prazo
5.7. Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal em atendimento ao Inciso V do
art. 27 da Lei 8.666/93, de que a empresa não possui em seu quadro, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem em qualquer tipo de trabalho menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, anexo III;
5.8. Apresentar Atestado de visita, afirmando que a empresa licitante visitou e conheceu as
peculiaridades da prestação dos serviços objetos do certame, devidamente assinado pelo
Engenheiro Civil deste município OU declaração;
5.9. Declaração de não Vinculo com Agente Público, anexo IX;
5.10. Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo
competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos
que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.
5.11. A Comissão procederá à verificação, total ou por amostragem, da veracidade das certidões
emitidas por meio da Rede Mundial de Computadores – Internet, nos respectivos sites de
emissão;
5.12. Amparada no princípio da razoabilidade, a comissão poderá declarar habilitada, empresa
que tenha apresentado documentação de habilitação ou proposta, eivadas de simples omissões
ou defeitos irrelevantes, desde que estes não comprometam o julgamento objetivo que lhe é
correlato;
5.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
9
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
5.14. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem de
acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita seu
fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda, recomenda-se ainda que as folhas sejam
rubricadas e enumeradas da seguinte forma 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5... (demais páginas).
Recomenda-se que seja adotada o mesmo procedimento para os documentos referente a
proposta de preços.
6. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE B
6.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificada, por etiqueta impressa,
como Proposta de Preços, endereçada a Presidente da Comissão de Licitação, conforme modelo
abaixo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxx Xxxxx Xxxxx
ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO
6.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com clareza,
sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para
comprometer-se pela empresa licitante.
6.3. Proposta Financeira, contendo os seguintes itens:
6.3.1. A identificação da empresa e referência ao processo licitatório;
6.3.2. Os itens propostos, o valor unitário e valor total e ao final, o valor total da proposta;
6.3.3. Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados do dia de realização da licitação.
6.3.4. Planilha Orçamentária detalhada do custo global da obra, indicando os respectivos preços
unitários de materiais e mão de obra, constando dos quantitativos, custos unitários totais, de
material e de mão de obra, custos parciais de material e de mão de obra e custo total dos
serviços;
6.3.5. Apresentação de Cronograma Físico-Financeiro;
6.3.6. Composição detalhada dos preços unitários;
6.3.7. Composição detalhada dos encargos sociais e do BDI utilizados na composição dos preços
unitários;
6.3.8. Os preços unitários apresentados pela licitante não poderão ultrapassar os valores unitários
constantes do orçamento, parte integrante deste edital;
6.3.9. Não se admitirá proposta que apresente valor global simbólico, ou irrisório, de valor zero,
excessivo ou manifestamente inexequível;
6.3.9.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
10
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
estimado pela Entidade de Licitação; ou
b) Valor estimado pela Entidade de Licitação;
6.3.10. Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, e
se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso;
6.3.11. Com base em levantamento e nas informações de preços e serviços, a administração
municipal estabelece o valor máximo das obras, expresso em reais no valor de R$ 281.464,90
(duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos);
6.3.12. A licitante não poderá, em hipótese alguma, alterar as especificações dos itens do
presente edital, sob pena de assumir o preço cotado para produto com as especificações
constantes no presente edital. Caso verifique-se que as especificações de algum item divirjam das
características existentes no mercado, o licitante não deverá proceder a sua cotação;
6.3.13. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem
previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária;
6.4.

Os preços globais deverão estar já incluídos as despesas com frete, impostos taxas
de qualquer natureza e outros que direta e indiretamente impliquem ou venham
implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

6.5. Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão de
obras ou serviços, serão obedecidos os limites e demais condições estabelecidas no Artigo 65 da
Lei Federal no 8.666/93, assim como o item 1.2.3 do Termo de Referência do Decreto Estadual no
4.832/95, sendo:
6.5.1. No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a apresentação da planilha
orçamentária correspondente;
6.5.2. Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e orçados com base nos
preços unitários constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos acrescido ou
suprimido do valor global contratado;
7. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. DO PROCESSO DE LICITAÇÃO – Em consonância com o artigo 43, da Lei nº 8.666/93, o
procedimento dar-se-á em sessão pública, segundo o seguinte rito:
7.1.1. No local, data e horário estabelecido neste Edital a Comissão Permanente de Licitações,
receberá os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Propostas de Preços.
7.2. A abertura dos envelopes será realizada em ato público previamente designado, do qual se
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
7.3. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
7.4. A Comissão poderá promover diligências visando esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, nos termos do artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93, destinadas a atestar a veracidade de
certidões e documentos, possíveis inexigibilidades de documentos e demais fatos supervenientes
que surgirem;
11
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7.5. Na hipótese do item anterior, a Comissão lavrará em ata circunstanciada o objeto da
diligência, facultando-se a aplicação de efeito suspensivo aos trâmites do julgamento do certame,
pelo tempo em que julgar necessário para a instrução devendo dar ciência aos licitantes dos
resultados obtidos, bem como da retomada do julgamento;
7.6. Havendo licitantes inabilitados, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo
109, § 3° da Lei 8.666/93, para interpor recurso quanto a sua inabilitação.
7.7. Esgotados os prazos para recursos ou após o julgamento destes, a comissão fixará a data
para abertura das propostas dos licitantes habilitados;
7.8. Caso todos os representantes das licitantes, devidamente credenciados, estejam presentes e
deneguem a apresentação de recursos quanto à fase de habilitação, a comissão poderá dar
prosseguimento ao certame, abrindo o envelope B – PROPOSTA DE PREÇOS.
7.9. Os concorrentes inabilitados na fase de análise da documentação de habilitação terão seus
envelopes contendo a proposta colocada à disposição para retirada, somente depois de
transcorridos os prazos para interposição de recurso ou após o julgamento destes, salvo haja
desistência expressa do licitante inabilitado. (Antigo 43 inciso II);
7.10. Se todas as empresas forem inabilitadas, por insuficiência ou irregularidade na
documentação solicitada para a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, poderá abrir
prazo de até 8 (oito) dias úteis, para que sejam sanadas as irregularidades apontadas ou para
apresentarem nova documentação, escoimadas das causas da inabilitação, sendo postergado,
para nova data, o julgamento das propostas. (Artigo, 43 § 3º);
7.11. Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO dos licitantes e abertas as PROPOSTAS DE
PREÇOS, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
7.12. Após a fase de HABILITAÇÃO, não cabe desistência de PROPOSTA DE PREÇOS, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
7.13. A análise da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, a critério
exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reunião reservada da Comissão, sendo neste
caso, determinado o dia e a hora da próxima reunião, quando serão discutidas as questões
porventura levantadas e anunciado o julgamento da Comissão.
7.14. Ao final de cada reunião, os membros da Comissão, assim como os licitantes, rubricarão os
envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da citada Comissão. Ao início da outra reunião, se
for o caso, será verificada a inviolabilidade dos envelopes.
7.15. Para o licitante, cujo representante não comparecer a outra(s) reunião(ões) que porventura
venha(m) a ser marcada(s) pela Comissão, a sua ausência implicará em concordância com as
decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em nenhuma hipótese, o direito de
impugnação ou recurso. Consequentemente, a reunião ocorrerá normalmente com a abertura dos
envelopes restantes.
7.16. Será considerada vencedora a PROPOSTA DE PREÇOS do licitante que, habilitado na
forma estabelecida neste Edital, proponha o menor PREÇO GLOBAL os demais licitantes
habilitados serão classificados em ordem crescente do multiplicador proposto.
7.17. Ocorrendo a hipótese de mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS com preços de igual valor
global; após observado o disposto no Parágrafo 2o do Artigo 3o da Lei Federal no 8.666/93, a
licitação será decidida por sorteio, em ato público.
12
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7.18. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital ou que
propuserem um valor superior ao valor base da administração, superior ao estabelecido neste
Edital, assim como aquelas em que o referido multiplicador não seja único para todos os valores
propostos.
7.19. Serão desclassificadas as propostas que contenham ofertas de vantagens não previstas ou
oferecimento de reduções, não assistindo ao licitante direito a qualquer indenização.
7.20. Serão desclassificadas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitarem a
uma única especificação dos serviços.
7.21. Serão desclassificadas as propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, nos
termos previstos no Parágrafo 3o do Artigo 44 da Lei Federal no 8.666/93, ou consideradas
inexequíveis, na forma prevista no parágrafo 1º, do Artigo 48 da retrocitada Lei.
7.22. Após a divulgação do vencedor se esse não for uma ME ou EPP, e se houver proposta
apresentada por ME ou EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
7.22.1. A ME ou EPP mais bem classificada e em seu direito a preferência, poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, por escrito, possuindo para
tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após a convocação formal (sendo esta
realizada na própria sessão ou por ofício ou ainda pela publicação no Diário Oficial) situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
7.22.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 7.22 deste edital, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta;
7.23. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que apresentaram restrição
na comprovação da regularidade fiscal, terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após intimação, a
contar da declaração de vencedor, se uma EPP ou ME for declarada vencedora, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
7.23.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.23 deste edital,
implicará decadência à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº.
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a contratação, ou revogação da licitação;
7.24. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos previstos no Artigo 49 da
Lei Federal no 8.666/93, sem que assista aos licitantes direito a qualquer reclamação ou
indenização.
7.25. Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitantes, em despacho
motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver
ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele
inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou administrativa.
7.26. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
A PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ocasionaram a
inabilitação ou desclassificação, respectivamente.
8. DOS RECURSOS
13
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8.1. As empresas licitantes poderão interpor recursos às decisões proferidas pela Comissão
Permanente de Licitações, sendo acolhidas, somente aquelas que apresentadas tempestivamente
em conformidade com as disposições do artigo 109, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
8.2. Os recursos, quando recebidos e acatados, serão processados, com estrita observância aos
procedimentos ditados pelo Estatuto das Licitações, em todas suas fases e instâncias, dando-se
conhecimento e ampla defesa aos licitantes.
8.3. Os recursos deverão ser redigidos por escrito, devidamente fundamentados e assinados pelo
representante legal e protocolados no Setor de Licitações desta Prefeitura, das 08:00 às 12:00
horas.
9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal
previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após
homologação pela autoridade competente.
9.2. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
10. PENALIDADES
10.1. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipuladas:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação,
ou não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
10.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da etapa não cumprida do cronograma;
10.1.3. Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo.
10.2. As multas estabelecidas nos subitens 10.1.2 e 10.1.3 serão deduzidas dos pagamentos das
etapas a que correspondam, ou de outros créditos relativos ao Contrato.
10.3. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em
favor da Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
10.4. Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido
concedidos pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de
novas licitações, enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras
penalidades legais aplicáveis.
11. CONTRATAÇÃO
11.1. A licitante vencedora assinará o Contrato com a PREFEITURA, no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da data de homologação desta licitação, admitida a prorrogação deste prazo
a critério da PREFEITURA.
11.2. O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do Contrato, no prazo
máximo de 2 (dois) dias a contar de sua convocação, perderá o direito à contratação de
conformidade com a lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege esta licitação
e na Cláusula 10 deste Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela PREFEITURA.
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11.3. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a PREFEITURA convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação, independentemente das consequências previstas no Artigo 81 da Lei Federal no
8.666/93.
12. CAUÇÃO GARANTIA
12.1. No prazo de até 10 (dez) dias, contados após a assinatura do contrato, a contratada
efetuará garantia, nos moldes do artigo 56, § 1º e 2º da Lei de Licitações, no percentual máximo
de 5% do valor do contrato, sob pena de se operar a rescisão contratual.
12.2. Em conformidade com a legislação se o licitante vier a ser penalizado as multas e
penalidades poderão, à critério da Administração, ser deduzidas do valor caucionado, assegurado
ao mesmo o direito de defesa.
13. RESCISÃO
13.1. A inexecução total ou parcial dos Contratos decorrentes desta licitação ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
13.2. A incorrência do contratado, nas hipóteses previstas no artigo 96 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo às penalidades previstas neste, ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as
consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada
direito a qualquer indenização.
13.3. A rescisão contratual poderá ser:
13.3.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
13.3.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
13.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
13.4. A aplicação das penalidades previstas neste edital, não eximirá o contratado da restituição
aos cofres públicos dos danos causados à Administração Pública em face de inexecução total ou
parcial do objeto.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento do valor global contratado será efetuado da seguinte forma: conforme Boletim
de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização da
PREFEITURA. As faturas serão aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de sua apresentação.
14.2. O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou
qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas.
14.3. Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o
ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).
14.4. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO e entrega/aceitação da obra.
14.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente
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15. PRAZO
15.1. O prazo máximo para a execução das obras/serviços objeto deste Edital é de até 06 (seis)
meses, iniciar-se a contagem de imediato após a data de assinatura da Ordem de Serviço
expedida pela PREFEITURA.
15.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei
Federal no 8.666/93.
15.3. As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro;
16. DO REAJUSTE DO PREÇO
16.1. Os valores cotados pelos proponentes serão fixos e irreajustáveis.
17. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
17.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em
parecer escrito e devidamente fundamentado.
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
18. A CONTRATADA responsabilizar-se-á:
18.1. Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
18.2. Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
18.3. Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA e um carro a disposição da
Fiscalização durante o decorrer da obra.
18.4. Retenção de ISS no local da obra.
18.5. Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
18.6. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não
só para a licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras/serviços.
18.7. Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços e
entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS,
nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de
declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa
legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
18.8. 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,
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 PREFEITURA após a conclusão das
obras/serviços.
18.9. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
18.10. Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias
santos e feriados, inclusive as de iluminação.
16
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18.11. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
18.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução
das obras/serviços.
18.13. 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.
18.14. Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações
e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, assim como as determinações da PREFEITURA e a legislação pertinente.
18.15. Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e
demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral responsabilidade e ônus
pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito
de autorização.
18.16. Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a
mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela
aprovação ou não do mesmo.
18.17. Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta
de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização da
PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com
poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
18.18. Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas
e a critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
18.19. Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual,
bem como cumprir as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene
do trabalho, arcando com qualquer responsabilidade, custo ou ônus advindo ou decorrente dos
mesmos
18.20. Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de
ordem administrativa.
18.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não
correspondentes às especificações.
18.22. Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
18.23. Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
18.24. Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.
18.2 – DA CONTRATANTE:
17
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18.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
18.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
18.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.
19. FISCALIZAÇÃO
19.1. A Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA exercerá a fiscalização das obras/serviços
através de Equipe de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem
reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada.
19.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras/serviços em questão e seus complementos.
19.3. Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para fiscalização das
obras/serviços, poderão ser contratados pela PREFEITURA técnicos ou firmas especializadas
para apoio da mesma, embora a ela subordinados.
19.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte
destes.
19.5. Compete especificamente à Fiscalização:
19.5.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços, no
prazo de 02 (dois) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;
19.5.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula 18 do presente
Edital;
19.5.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas
da ABNT, e outras porventura aplicáveis;
19.5.4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo
para sua retirada da obra;
19.5.5. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
19.5.6. Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de força maior;
19.5.7. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
19.5.8. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
19.5.9. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
19.5.10. Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
19.5.11. Transmitir, por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
19.5.12. Relatar oportunamente a PREFEITURA, ocorrências ou circunstâncias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
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19.5.13. Dar a PREFEITURA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
19.6. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a
execução das obras/serviços, somente será admitida, a critério da PREFEITURA, mediante a
comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
19.7. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalização da PREFEITURA, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do Contrato.
19.8. Com relação ao "Diário de Ocorrências", compete à Fiscalização:
19.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;
19.8.2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o
prazo e o cronograma;
19.8.3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;
19.8.4. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;
19.8.5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada,
seus prepostos e sua equipe;
19.8.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;
19.8.7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
19.8.8. Reserva-se a PREFEITURA o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão de
obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que
título for.
Parágrafo Primeiro – Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de
defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
20. RECEBIMENTO DA OBRA
20.1. Os recebimentos "PROVISÓRIO" e "DEFINITIVO" das obras/serviços serão efetuados de
acordo com o estabelecido nos Artigos 73 e 74 da Lei Federal no 8.666/93.
20.2. São documentos necessários para o recebimento provisório da obra:
A. Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND referente à obra;
B. Certificado de Regularidade de Situação/CRS junto ao FGTS;
C. Certidão de Quitação com o ISS;
20.3. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado pela Fiscalização, mediante termo
circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada de que a
obras/serviços estão concluídos.
20.4. Efetuado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de
90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Artigo 69 da Lei Federal n o 8.666/93, se for o
caso, quando então será procedido o RECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo
circunstanciado, elaborado por comissão designada pelo Diretor Técnico da PREFEITURA.
20.5. O "RECEBIMENTO DEFINITIVO" não isentará a Contratada das responsabilidades
previstas nos Artigos 1.101 e 1.245 do Código Civil Brasileiro.
19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /PDXZ6TGEZALYOEVP4WPHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
27 de Janeiro de 2022
52 - Ano VI - Nº 3293

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
21.1. A licitante que desejar impugnar o edital deve fazer com pelo menos 2 (dois) dias úteis de
antecedência da data de abertura dos envelopes de habilitação, na forma definida do § 2º do Art.
41 da Lei 8666/93. O cidadão que desejar impugnar deve fazê-lo, com no mínimo, 5 (cinco) dias
úteis antes da ata de abertura dos envelopes de habilitação.
21.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
de preços.
21.3. Os pedidos de esclarecimentos/impugnação devem ser enviados à Comissão Permanente
de Licitação pelo endereço eletrônico: cpl.riodecontas@gmail.com ou protocolando no setor de
licitação das 08:00 às 12:00 horas.
21.4. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas aos
interessados no Diário Oficial do Município.
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão discutidos, analisados e
encontrarão solução à luz das disposições constantes do Estatuto das Licitações.
22.2. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste
Edital e suas condições.
22.3. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a
aplicação das penalidades contratuais.
22.4. Caso a Licitante se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora das
especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer
aviso ou notificação, rescindir o contrato.
22.5. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo Presidente ou membros da Comissão de Licitação.
22.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Licitação, com
observância da legislação em vigor, considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, no
que for pertinente.
22.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
22.8. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Minuta do Contrato;
Modelo de Procuração;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar;
Modelo de Declaração de Atendimento as Exigências do Edital;
Modelo de Declaração de Idoneidade;
Modelo de Declaração ME ou EPP
Modelo de Declaração de que dispõem de instalações, aparelhamentos adequados
e pessoal técnico
IX.
Declaração De Não Vinculo Com Agente Público
X.
PO-Planilha Orçamentaria;
XI.
CFF-Cronograma Físico-Financeiro;
20
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XII.
XIII.
XIV.

BDI
Quadro Resumo da Obra
Memorial Descritivo e Plantas

Rio de Contas - BA, 26 de janeiro de 2022.
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ANEXOS

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 354/2022
TOMADA DE PREÇOS n° 002/2022
CONTRATO nº 0xx/2022
A Prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ nº 14.263.859/0001-06, com sede no Largo do Rosário, nº 01, Centro,
Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o senhor XXXXXXXXXXXXX, xxxx,
xxxx, xxxx, portador da carteira de identidade nº xxxxx-xxx, CPF xxxxxx, residente e domiciliado
na xxxxxxx, Rio de Contas - Bahia, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx
Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a)
Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a)
no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX
XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é a contratação de empresa especializada para a
execução dos serviços de obra de engenharia na execução da ação de saneamento básico no
município de RIO DE CONTAS/BA, na modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD, de acordo plano de trabalho firmado no Termo de Convênio nº 0261/2014, registro no
SICONV sob o n.° 802928/2014, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com
o município, nos termos definidos nas planilhas orçamentarias deste edital, de acordo com o Edital
da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2022 e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os serviços aludidos na Cláusula anterior serão executados dentro dos prazos estabelecidos
em Lei, quando for o caso ou nas datas especificadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RELAÇÃO JURIDICA DO CONTRATADO
3.1 - A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE E o CONTRATADO.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de
pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, VALORES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O presente contrato terá a vigência da data de sua assinatura, até 00 de xxxx de 20xx..
4.1.1. DOS VALORES: Para a execução do objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE
pagará a CONTRATADA o valor global de R$ ............. (..................), de conformidade com a
proposta vencedora da Licitação.
4.2. O pagamento do valor global contratado será efetuado da seguinte forma: conforme Boletim
de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização da
PREFEITURA, no Departamento de Contrato e Departamento de Convênios. As faturas serão
aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
apresentação.
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4.3. O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou
qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas, ou falta de apresentação de documentos
citados.
4.4. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO e entrega/aceitação da obra.
4.5. Os pagamentos de serviços resultantes de modificações, previamente autorizadas por escrito
pela PREFEITURA, serão processados em separado.
4.6. Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota
Fiscal emitida em nome da PREFEITURA, bem como cópia das guias de recolhimento das
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS.
4.7. Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
4.8. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5. CONTRATADO
5.1. Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
5.2. Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
5.3. Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA e um carro a disposição da
Fiscalização durante o decorrer da obra.
5.4. Retenção de ISS no local da obra.
5.5. Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
5.6. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só
para a licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras/serviços.
5.7. Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços e
entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS,
nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de
declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa
legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
5.8. 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,
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 PREFEITURA após a conclusão das
obras/serviços.
5.9. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
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5.10. Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias
santos e feriados, inclusive as de iluminação.
5.11. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
5.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das
obras/serviços.
5.13. 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.
5.14. Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações
e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações da
PREFEITURA e a legislação pertinente.
5.15. Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e
demais elementos técnicos que integram o Edital, assumindo integral responsabilidade e ônus
pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito
de autorização.
5.16. Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar"
ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a mesma,
através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou
não do mesmo.
5.17. Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta
de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização da
PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com
poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
5.18. Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas
e a critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
5.19. Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem
como cumprir as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do
trabalho, arcando com qualquer responsabilidade, custo ou ônus advindo ou decorrente dos
mesmos
5.20. Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de
ordem administrativa.
5.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não
correspondentes às especificações.
5.22. Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
5.23. Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
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5.24. Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.
5.25. No prazo de até 10 (dez) dias, contados após a assinatura do contrato, a contratada
efetuará garantia, nos moldes do artigo 56, § 1º e 2º da Lei de Licitações, no percentual máximo
de 5% do valor do contrato, sob pena de se operar a rescisão contratual.
5.2 – DA CONTRATANTE:
5.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
5.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
6.1. O prazo para a execução das obras/serviços objeto deste Contrato é de até 06 (seis) meses,
iniciar-se a contagem de imediato após a data de assinatura da Ordem de Serviço expedida pela
PREFEITURA.
6.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei Federal no
8.666/93.
6.3. As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro aprovado.
CLÁUSULA SÉTIMA - ORIGEM DOS RECURSOS
7.1 - As despesas decorrentes da execução do serviço licitado com base no Edital da TOMADA
DE PREÇOS n° 002/2022 correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UO: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE: 1022 - PLANEJAMENTO URBANO, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 0124.024
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO
8.1. - Os valores estipulados na Cláusula Quarta serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
9.1. A Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA exercerá a fiscalização das obras/serviços
através de Equipe de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem
reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada.
9.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras/serviços em questão e seus complementos.
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9.3. Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para fiscalização das
obras/serviços, poderão ser contratados pela PREFEITURA técnicos ou firmas especializadas
para apoio da mesma, embora a ela subordinados.
9.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte
destes.
9.5. Compete especificamente à Fiscalização:
9.5.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços, no
prazo de 02 (dois) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;
9.5.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Quinta do
presente Contrato;
9.5.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas
da ABNT, e outras porventura aplicáveis;
9.5.4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo
para sua retirada da obra;
9.5.5. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
9.5.6. Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo
de força maior;
9.5.7. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
9.5.8. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
9.5.9. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
9.5.10. Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
9.5.11. Transmitir, por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
9.5.12. Relatar oportunamente a PREFEITURA, ocorrências ou circunstâncias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
9.5.13. Dar a PREFEITURA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
9.6. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a
execução das obras/serviços, somente será admitida, a critério da PREFEITURA, mediante a
comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
9.7. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalização da PREFEITURA, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do Contrato.
9.8. Com relação ao "Diário de Ocorrências", compete à Fiscalização:
9.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;
9.8.2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo
e o cronograma;
9.8.3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;
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9.8.4. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;
9.8.5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada,
seus prepostos e sua equipe;
9.8.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;
9.8.7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
9.8.8. Reserva-se a PREFEITURA o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão de
obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que
título for.
Parágrafo Primeiro – Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de
defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipuladas:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação,
ou não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
10.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da etapa não cumprida do cronograma;
10.1.3. Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo.
10.2. As multas estabelecidas nos subitens 10.1.2 e 10.1.3 serão deduzidas dos pagamentos das
etapas a que correspondam ou de outros créditos relativos ao Contrato.
10.3. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em
favor da Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
10.4. Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido
concedidos pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de
novas licitações, enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras
penalidades legais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11. A rescisão contratual poderá ser:
11.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
11.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
11.3. Judicial, nos termos da legislação.
11.4. A aplicação das penalidades previstas neste edital, não eximirá a contratada da restituição
aos cofres públicos dos danos causados à Administração Pública em face de inexecução total ou
parcial do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
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12.1 - A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES DE
HABILTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
13.1 - Fica o contratado obrigado a assumir durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
14.1 - Os recebimentos "PROVISÓRIO" e "DEFINITIVO" das obras/serviços serão efetuados de
acordo com o estabelecido nos Artigos 73 e 74 da Lei Federal no 8.666/93.
14.2. São documentos necessários para o recebimento provisório da obra:
A. Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND referente à obra;
B. Certificado de Regularidade de Situação/CRS junto ao FGTS;
C. Certidão de Quitação com o ISS;
14.3. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado pela Fiscalização, mediante termo
circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada de que a
obras/serviços estão concluídos.
14.4. Efetuado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de
90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Artigo 69 da Lei Federal no 8.666/93, se for o
caso, quando então será procedido o RECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo
circunstanciado, elaborado por comissão designada pelo Diretor Técnico da PREFEITURA.
14.5. O "RECEBIMENTO DEFINITIVO" não isentará a Contratada das responsabilidades
previstas nos Artigos 1.101 e 1.245 do Código Civil Brasileiro.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Livramento de Nossa
Senhora, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
1. ______________________________
CPF nº_____________________

2. ___________________________
CPF nº____________________
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Outorgante
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão.
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-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 necessários ao desempenho dos poderes
que lhe são conferidos.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
002/2022

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da lei,
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de dezoito anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
002/2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 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.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
002/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento
que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Declaro,

sob

as

penas

da

lei,

para

fins

desta

licitação

Número
002/2022

que

a

empresa

__________________________________________, não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
002/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, licitante no TOMADA DE PREÇOS supra transcrito, declara,
por meio de seu representante legal infra-assinado, CPF nº _________________________, sob
as

penas

da

Lei,

que

cumpre

como______________(microempresa

os

requisitos

legais

para

a

qualificação

OU empresa de pequeno porte), na data da abertura

da proposta, prescritos no art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, e 147/2014, bem como está
apta a usufruir do tratamento favorecido

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura representante legal da empresa)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal da empresa
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TÉCNICO.
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
002/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________,por intermédio de seu
representante

legal

o

o(a)

Sr.(a)_______________,

n ________________ e do CPF n

o

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

_________________, DECLARA que dispõe de instalações,

aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, de
acordo com a NR 18.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura representante legal da empresa)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal da empresa
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO COM AGENTE PÚBLICO
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Declaramos para os

devidos

fins

que,

a

empresa

Número
002/2022

.............................,

CNPJ N°

....................................., com endereço na Rua ..........................................., na cidade de
......................., Estado .............................., não possui, nem possuiu nos últimos doze meses,
sócios ou administradores que sejam servidores ou agentes políticos da Prefeitura Municipal
de Rio de Contas, bem como não possui sócio ou administrador que seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
agente político da Prefeitura Municipal de Rio de Contas e dos agentes públicos membros da
comissão de licitação.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO X
PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de
engenharia na execução da ação de saneamento básico no município de RIO DE CONTAS/BA,
na modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, de acordo plano de trabalho
firmado no Termo de Convênio nº 0261/2014, registro no SICONV sob o n.° 802928/2014,
celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com o município.

Dados a constar na proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/fax
E-mail
Banco/Agencia/Conta Corrente
Cidade
Nome do representante legal
Endereço residencial do representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Telefones (Fixo e celular) do representante Legal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
OBRA: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA UM MÓDULO SANITÁRIO TIPO IV - COM DESONERAÇÃO

ÁREA:
PLANILHA TOTAL DE
CUSTOS DAS
UNIDADES
SANITÁRIAS
DOMICILIARES

2,99 M²

LDI/BDI (%)

26,57%

ESTADO DA BAHIA

ABR/21

CÓDIGO
SINAPI

19,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
MÊS DE
REFERÊNCIA

ITEM

QUANTIDADE
DE MÓDULOS

D E S C R I Ç Ã O

UND

COM
DESONERAÇAO

QUANT.

PREÇOS SEM BDI

UNIT.
1.0
1.01
1.02

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
98519

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

M²

8,73

R$ 1,39

R$ 12,13

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M²

8,73

R$ 46,78

R$ 408,39
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TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0

R$ 420,52

MOVIMENTO DE TERRA

2.01

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M³

0,79

R$ 54,24

2.02

96995

REATERRO
AF_10/2017

M³

0,30

R$ 32,88

MANUAL

APILOADO

COM

SOQUETE.

TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA
3.0

INFRA E SUPERESTRUTURA

3.1

FUNDAÇÃO

3.1.01

R$ 42,85
R$ 9,86
R$ 52,71

FUNDAÇÃO-ALVENARIA
PEDRA
CALCÁREA
ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1
00091/ORSE SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM.
0,35Z0,45X0,23M
CONFECÇÃO
MECÂNICA
E
TRANSPORTE

M³

0,79

R$ 331,80

R$ 262,12

3.1.02

93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M

6,60

R$ 27,53

R$ 181,70

3.1.03

92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

KG

4,80

R$ 11,48

R$ 55,10

3.1.04

97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

M³

0,45

R$ 360,46

R$ 162,21

M

9,00

R$ 27,53

R$ 247,77

KG

4,80

R$ 11,48

R$ 55,10

3.2

SUPERESTRUTURA

3.2.01

93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

3.2.02

92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
TOTAL DO ITEM INFRA E SUPERESTRUTURA

4.0

R$ 964,00

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO

4.01

87496

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M²

15,12

R$ 71,01

R$ 1.073,67

4.02

101162

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

M²

0,24

R$ 118,76

R$ 28,50

TOTAL DO ITEM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO
5.0

R$ 1.102,17

REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES)

5.01

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M²

24,84

R$ 3,52

R$ 87,44

5.02

87530

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

M²

15,66

R$ 30,31

R$ 474,65

5.03

87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²

9,18

R$ 33,01

R$ 303,03
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5.04

87270

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR
QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014.
(H=1,70M) E SOBRE A EXTENSÃO DAS PIAS H=0,40M.

M²

9,18

R$ 52,53

TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.0

R$ 482,23

R$ 1.347,35

COBERTURA

6.01

92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M²

3,56

R$ 17,25

R$ 61,41

6.02

94207

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

M²

3,56

R$ 40,14

R$ 142,90

TOTAL DO ITEM COBERTURA
7.0
7.01

R$ 204,31

ESQUADRIA METÁLICA
91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO
COM
PARAFUSOS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M²

1,26

R$ 338,66

TOTAL DO ITEM ESQUADRIA METÁLICA

R$ 426,71
R$ 426,71

8.0

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.01

91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES,
PARA
PRÉDIOS.
AF_10/2015

M

12,00

R$ 33,03

R$ 396,36

8.02

101963

BASE DO RESERVATÓRIO DIM.= 1,30X0,80M - LAJE PRÉMOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

M²

1,04

R$ 136,30

R$ 141,75

8.03

88504

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
ACESSÓRIOS

UN

1,00

R$ 590,70

TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.0

R$ 590,70
R$ 1.128,81

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.01

89800

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA VASO
SANITÁRIO

M

3,95

R$ 19,32

R$ 76,31

9.02

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M

7,00

R$ 9,59

R$ 67,13

9.03

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M

4,00

R$ 9,59

R$ 38,36

9.04

89708

UN

1,00

R$ 49,66

R$ 49,66

9.05

97906

UN

1,00

R$ 327,95

R$ 327,95

9.06

98110

UN

1,00

R$ 344,30

R$ 344,30

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=
0,3 M.
AF_12/2020
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10.0

10.01

R$ 903,71

LOUÇAS E ACESSSÓRIOS SANITÁRIOS

86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1,00

R$ 365,94

R$ 365,94
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10.02

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10.03

100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1,00

R$ 62,72

R$ 62,72

89354

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE
BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN

1,00

R$ 232,74

R$ 232,74

UN

1,00

R$ 173,76

R$ 173,76

TOTAL DO ITEM LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
11.0

11.01

R$ 835,16

PIA DE COZINHA EM FIBRA C/1,00 X 0,50M

86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA
E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

1,00

R$ 268,86

TOTAL DO ITEM PIA DE COZINHA (1,00 X 0,50)M
12.0

TANQUE DE LAVAR ROUPA (1,20 X 0,50M)

12.01

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

86929

R$ 268,86

UN

1,00

R$ 226,14

TOTAL DO ITEM TANQUE DE LAVAR ROUPAS
13.0

R$ 268,86

R$ 226,14

R$ 226,14

FOSSA SÉPTICA

13.01

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

R$ 1.595,55

R$ 1.595,55

13.02

94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

M³

0,13

R$ 411,30

R$ 53,47

TOTAL DO ITEM FOSSA SÉPTICA
14.0

R$ 1.649,02

SUMIDOURO

14.01

09960/ORSE

SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS,
Ø=1,00M E H=0,50M CADA ANEL (1,00 X 3,00M)

UN

1,00

R$ 1.322,08

R$ 1.322,08

14.02

100322

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³

0,24

R$ 87,02

R$ 20,88

TOTAL DO ITEM SUMIDOURO

R$ 1.342,96

15.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.01

93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

UN

1,00

R$ 162,95

R$ 162,95

15.02

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

1,00

R$ 134,80

R$ 134,80

TOTAL DO ITEM PONTO DE LUZ
16.0

16.01

R$ 297,75

PAVIMENTAÇÃO (PISOS INTERNOS/EXTERNOS)

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.

M²

2,00

R$ 27,39

R$ 54,78
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16.02

87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M²

2,00

R$ 42,10

R$ 84,20

16.03

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO
COM
CONCRETO
MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_07/2016

M²

0,20

R$ 607,84

R$ 121,57

TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO
17.0

R$ 260,55

PINTURAS (PAREDES E ESQUADRIAS)

17.01

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

15,66

R$ 9,50

R$ 148,77

17.02

100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²

0,48

R$ 17,18

R$ 8,25

TOTAL DO ITEM PINTURAS
18.0
18.01

R$ 157,02

LIMPEZA FINAL
99803

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM
PANO ÚMIDO. AF_04/2019

M²

11,18

R$ 1,33

TOTAL DO ITEM LIMPEZA FINAL

R$ 14,87

TOTAL DE 01 MÓDULO SANITÁRIO SEM BDI - TIPO - IV

TOTAL DE MODULOS SANITÁRIOS SEM BDI - TIPO - IV
19.0

20.0

BDI DO MODULO SANITÁRIO - MODELO TIPO IV

R$ 14,87

R$ 11.602,62

UN
26,57%

19,00

R$ 11.602,62

R$ 220.449,78

19,00

R$ 3.082,82

R$ 58.573,58

TOTAL DO MODULO SANITÁRIO C/ BDI COM
DESONERAÇÃO

UN

19,00

R$ 14.685,44

R$ 279.023,36

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,
00051/ORSE INSTALADA. MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL FUNASA MED. 3,20 X 2,00 M

M²

6,40

R$ 301,41

R$ 1.929,02

BDI DA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA
TOTAL DA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, INSTALADA

26,57%
UN

6,40

R$ 80,08

R$ 512,51

6,40

R$ 381,49

R$ 2.441,54

TOTAL GERAL DO
PROJETO ( 19 UNIDS.)

R$ 281.464,90

VALOR: 000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal
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ANEXO XI

CFF- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de obra de
engenharia na execução da ação de saneamento básico no município de RIO DE CONTAS/BA,
na modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD, de acordo plano de trabalho
firmado no Termo de Convênio nº 0261/2014, registro no SICONV sob o n.° 802928/2014,
celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com o município.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM

METAS
TOTAL

1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02
2.03

VALOR (R$) 01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
R$ 281.464,90 R$ 31.812,42 R$ 61.183,30 R$ 105.239,62 R$ 149.295,94 R$ 178.666,82 R$ 208.037,70 R$ 237.408,58 R$ 266.779,46 R$ 281.464,90

Placa de obra padrão FUNASA
Físico
6,40
6,40
Financeiro
R$ 2.441,54 R$ 2.441,54
Percentual %
0,87%
0,87%
20,87%
52,18%
26,09%
Módulo Sanitário Tipo 4
Físico
1,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
Financeiro
R$ 14.685,44 R$ 29.370,88 R$ 29.370,88 R$ 44.056,32 R$ 44.056,32 R$ 29.370,88 R$ 29.370,88 R$ 29.370,88 R$ 29.370,88 R$ 14.685,44
Percentual %
5,22%
10,44%
10,44%
15,65%
15,65%
10,44%
10,44%
10,44%
10,44%
5,22%
TOTAL ACUMULADO (R$)
TOTAL ACUMULADO (%)
TOTAL ACUMULADO (UN)

R$ 281.464,90 R$ 31.812,42 R$ 61.183,30 R$ 105.239,62 R$ 149.295,94 R$ 178.666,82 R$ 208.037,70 R$ 237.408,58 R$ 266.779,46 R$ 281.464,90
100,00%
11,30%
21,74%
37,39%
53,04%
63,48%
73,91%
84,35%
94,78%
100,00%
19,00
2,00
4,00
7,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
19,00

SAYMON OLIVEIRA JUMONJI
CREA-PR Nº: 136.658/D
Engenheiro Civil
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ANEXO XII

BDI
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

Nº TC/CR

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

OBJETO
FUNASA - PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
SIM

Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens

Siglas

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65
Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)

AC
SG
R
DF
L
CP
ISS

%
Situaçã
1º Quartil
Adotado
o
3,00%
3,00%
1,00%
0,80%
1,27%
0,97%
0,59%
0,59%
7,40%
6,16%
3,65%
3,65%
2,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre
CPRB 4,50%
a Receita Bruta - 0% ou 4,5% BDI SEM desoneração
BDI
PAD 20,54%
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI
DES

BDI COM desoneração

26,57%

40,00%
5,00%

Médio 3º Quartil
4,00%
0,80%
1,27%
1,23%
7,40%
3,65%

5,50%
1,00%
1,27%
1,39%
8,96%
3,65%

0,00%

2,50%

5,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

OK

20,34% 22,12% 25,00%

-

OK

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada pa
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =

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

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de
cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de
5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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ANEXO XIII

QUADRO RESUMO DA OBRA
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
CONSTRUÇÃO DE 19 MÓDULOS SANITÁRIOS
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Rio de Contas

BDI: 26,57%

Localidades: ZONA RURAL

DATA-BASE SINAPI: ABR./2021 DESONERADO

Município: RIO DE CONTAS/BA

Resp. Técn.: Saymon Oliveira Jumonji

Convênio: 0261/2014

Engenheiro Civil - CREA PR 136.658/D

NÚMERO DE SANITÁRIOS

19

PREÇO DO SANITÁRIO

R$

14.685,44

SUB-TOTAL DO PROJETO

R$

279.023,36

PREÇO DA PLACA

R$

2.441,54

ORÇAMENTO GLOBAL

R$

281.464,90
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ANEXO XIV

MEMORIAL DESCRITIVO
E
PLANTAS
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