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EDITAL DE LICITACAO
Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – Horário Local

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU, no uso de suas atribuições legais, torna público
para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reunião das Licitações
situada na sede da Prefeitura Municipal de Iuiu, com endereço a Praça Abílio Pereira,
n° 232, Centro, Iuiu - Bahia, na data e horário abaixo indicados, a presente LICITAÇÃO
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por Lote, para
recebimento

de

documentação

e

propostas

de

paisagismo,

desmatamento,

infraestrutura, reparo, manutenção, limpeza e conservação de vias, logradouros e bens
e imóveis públicos do município de Iuiu – Bahia, com fundamento na Lei Federal nº
10.520/02 e, no que couber, Lei Federal n. 8666/93, e suas alterações, observadas as
seguintes condições:
Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos no
objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 09h00min
(horário local) do dia 27 de dezembro de 2017.
A sessão de processamento do Pregão, quando serão recebidos os envelopes contendo
a proposta e os documentos de habilitação, será realizada na sala de licitações situada
na sede da Prefeitura, na data, local e horário indicado acima, e será conduzida
pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n°. 012/2017.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.0

Constitui objeto da presente

licitação a

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

DE SERVIÇOS, SOB O REGIME DE

EMPREITADA, DE PAISAGISMO, DESMATAMENTO, INFRAESTRUTURA, REPARO,
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MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS E BENS E
IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE IUIU – BAHIA, conforme especificações
constantes no Anexo I deste Edital.

1.1. As quantidades são estimadas em razão de possível necessidade do Município,
podendo não ser contratadas em sua totalidade.

1.2. No valor dos serviços deverão ser previstos todos os custos relativos à
prestação do serviço, tais como mão de obra, equipamentos, materiais, fardamento,
transporte, taxas, impostos, direitos trabalhistas e demais custos diretos e indiretos
relacionados ao objeto desta licitação.

CAPÍTULO II - DO REGIME DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação obedecerá ao tipo de "Menor Preço Global" por lote e a
contratação se dará sob o regime de Empreitada por Preço Unitário, pelo período de 12
(doze), meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei 8.666/93.
CAPÍTULO III - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. As despesas necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação,
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária e de créditos adicionais
específicos, se necessários, previstos na verba Orçamentária do Poder Executivo:

UNIDADE
AÇÃO
ELEMENTO

01.02 - GABINETE DO PREFEITO
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE

01.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%
2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL
2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AÇÃO
ELEMENTO
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UNIDADE

01.09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
2.024 - MANUTENÇÃO DE AÇUDES, TANQUES, BARRAGENS,
CISTERNAS, AGUADAS E POÇOS TUBULARES
2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA

AÇÃO

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS
E PONTES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEINFRA - SEC. DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ELEMENTO

2.055 - MANUT. DE LOGRADOUROS - PRAÇAS, JARDINS, RUAS E
AVENIDAS
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE

01.10 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA
2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE

AÇÃO

ELEMENTO
UNIDADE

2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE MERCADOS,
FEIRAS E ABATEDOUROS
2.065 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, RIOS, LEITOS, CÓRREGOS,
MANACIAIS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO

02.80 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD
2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE

01.11 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E COMB. À POBREZA - SEDES

AÇÃO
ELEMENTO

2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AÇÃO

CAPÍTULO IV - DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente Licitação, pessoas jurídicas legalmente instituídas e
estabelecidas, que atendam integralmente às exigências desse Edital.

4.2. Não poderão participar da presente licitação os interessados que se enquadrem nas
seguintes hipóteses, a seguir elencadas:
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4.2.1 - Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior (inciso IV do art.
87 da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993);
4.2.2 - Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
4.2.3 - Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
4.2.4 - Estrangeiras que não funcionem no País; cooperativas, em face da prevenção pela
futura responsabilidade de débitos trabalhistas e fiscais, posto que presentes elementos
de relação de emprego na relação jurídica que será firmada entre os motoristas dos
ônibus escolar e este Município, com fundamento no Informativo n° 0424 do Superior
Tribunal de Justiça, período de 22 a 26 de fevereiro de 2010.
4.2.5 - Que não detenham a atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

4.3. - A participação na presente licitação fica condicionada ao atendimento a todas as
exigências constantes deste Edital e seus anexos, ocorrendo por conta das empresas
interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais
atos.
CAPÍTULO V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1. Os

elementos

que

compõem

a

PROPOSTA

DE

PREÇO,

devidamente

ordenados preferencialmente encadernado e numerados, com o intuito de manter a
organização, (a falta desta exigência não enseja a desclassificação do licitante), serão
apresentados em 1 (um) envelope indevassável, lacrado, o qual deverá conter na parte
frontal:
ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE Nº 01
DA: (PROPONENTE)
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Endereço da Interessada
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....0154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – horário local
ENVELOPE:
"PROPOSTA COMERCIAL"
5.2. Os elementos que compõem a HABILITAÇÃO serão apresentados em 01 (um)
envelope indevassável, lacrado, o qual deverá conter na parte frontal:
ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE Nº 02
DA: (PROPONENTE)
Endereço da Interessada
À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....0154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – horário local
ENVELOPE:
“HABILITACÃO”
CAPÍTULO VI - DO PROCEDIMENTO
6.1.

No horário, dia e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, os interessados
apresentarão, inicialmente, e em separado dos envelopes, os credenciamentos
dos respectivos representantes legais, que deverão obedecer às disposições
deste item, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento. Pessoa Jurídica: Cópia
Contrato Social e/ou Declaração de Firma Individual, e no caso de cooperativas Ata
de Constituição e Eleição da última diretoria, cópia da Carteira de Identidade, ou
ainda qualquer outro documento equivalente (com foto).

6.1.1. Os

credenciamentos

deverão

ser

apresentados

através

do

termo

de

credenciamento, constante no Anexo III deste edital, ou ainda, a critério da licitante, sob
a forma de procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida em
cartório.
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6.1.2. Os licitantes que se fizerem representar por titulares da empresa, comprovarão
esta condição por instrumento de constituição devidamente arquivado no Órgão
competente ou certidão, ou ainda, no caso de sociedade por ações com o documento
comprobatório da eleição de seus administradores, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.1.3. No caso do representante ser de nacionalidade estrangeira, deverá ser
apresentada em acréscimo, a prova de sua permanência legal no país.
6.1.4. A empresa, para fins de obtenção dos benefícios previstos na Lei Complementar nº
123/06, deverá apresentar declaração (anexo VIII) informando ser microempresa ou
empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. Caso a
empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da
vantagem prevista.
6.1.5. Será admitido o credenciamento de apenas 1 (um) representante para cada
licitante, bem como, não será pemitido que 1 (um) representante represente mais de
uma empresa.

6.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo V deste Edital e, em envelopes separados a proposta de
preços e os documentos de habilitação.

6.3. Iniciada a

abertura do primeiro

envelope proposta, estará encerrado

o

credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.

6.4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntandose a procuração.
6.4.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
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correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
6.4.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.

6.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas
as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
6.5.1. Para efeito de seleção será considerado o preço total da proposta.
6.6. Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances verbais de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.
6.6.1 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
6.7. lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada eventual redução mínima entre os lances definida
pelo pregoeiro.
6.8. etapa de lances será considerada encerrada

quando

todos

os participantes

dessa etapa declinarem da formulação de lances.
6.8.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço
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apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.8.2. Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº
123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
6.8.3. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.
6.8.4. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
6.8.5. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às
licitantes que estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

6.9. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores,
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
6.9.1. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.10. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à redução do preço.
6.11. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
6.11.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

6.11.2. O Pregoeiro poderá exigir do licitante vencedor, a qualquer tempo, que
encaminhe, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da requisição, planilha de
composição de preços com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.
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6.12.

Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2,

contendo os documentos de habilitação de seu autor.

6.13.

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de

habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, nos
limites da lei, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar nos envelopes
de habilitação.

6.14.

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
6.14.1. A

existência

microempresas

e

de

restrição

empresas

de

na

comprovação

pequeno

porte

da

regularidade

sujeitas

ao

fiscal

regime

da

das
Lei

Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante.
6.15.

Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
6.16.

A Comissão de licitação reserva-se ao direito de, em qualquer época ou

oportunidade proceder diligências destinadas a complementar ou esclarecer a
instrução do processo, não aceitando, entretanto, a juntada de qualquer documento
exigido neste Edital e não apresentado na época oportuna, nem suplementos estranhos
a sua natureza, ressalvados os casos previstos no item 6.13.
6.17.

A ausência do representante do interessado nas eventuais reuniões, implicará

na plena concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo
em hipótese alguma, direito a impugnação.
CAPÍTULO VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.

elementos do Envelope nº 01 (um) - PROPOSTA DE PREÇOS - deverão ser

apresentados em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e
assinadas na forma original.
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7.1.2. Carta proposta expressando o número e o objeto da presente licitação, e ainda:

a)

Razão social, n° do CNPJ, endereço e telefone da licitante;

b)

Quantitativo de cada serviço;

c)

O preço unitário e global oferecido para cada item, em moeda corrente

nacional;
d)

Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua

apresentação;
e)

Declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os

custos para a execução do objeto licitado;
f)

7.2.

Assinatura do responsável pela elaboração da proposta

formulação da proposta de preços o concorrente deverá computar além do

lucro, todas as despesas e custos relacionados com o objeto

licitado, transporte,

tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionados
com o fornecimento do objeto da presente licitação, ficando esclarecido que o Município
não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvados as hipóteses de criação ou majoração dos
impostos ou encargos sociais.

7.3.

Para efeito de julgamento, considera-se como critério de aceitabilidade de

preços unitários (art. 40, X, da Lei nº 8.666/93) à apresentação pelos Licitantes de preços
compatíveis com os correntes no mercado, promovendo-se a desclassificação, por
via de conseqüência, das propostas de preços excessivos ou manifestamente
inexeqüíveis por apresentarem preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescidos dos
respectivos encargos.
CAPÍTULO VIII – HABILITAÇÃO

8.1. documentos do Envelope 02 - HABILITAÇÃO deverão ser encabeçados por índice
relacionando todos e as folhas em que se encontram cada um, apresentados em uma
única via, sem emendas ou rasuras, na forma do original, autenticados por qualquer
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processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, excepcionalmente, por
qualquer membro da Equipe de Apoio ou Pregoeiro ou, ainda, publicação em órgão da
Imprensa Oficial, podendo, entretanto, o Pregoeiro solicitar a exibição dos originais para
conferência, obedecida a seguinte ordem:
8.1.1. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica

a)

Prova

de

registro,

arquivamento

ou

inscrição

na

Junta

Comercial, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, bem como da investidura dos
representantes legais da pessoa jurídica.

b)

Tratando-se de Firma Individual, apresentar cédula de identidade e

registro comercial onde conste o objeto e suas filiais, se existirem;

c)

Tratando-se de Sociedades Comerciais, apresentar ato constitutivo,

estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da última alteração
contratual, se houver, onde conste o objeto e devidamente registrado na
Junta Comercial;
d)

Tratando-se de Sociedade por Ações, apresentar ato constitutivo,

estatuto ou contrato social em vigor e acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, devidamente registrado na Junta
Comercial e onde conste o seu objeto;
e)

Tratando-se de Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo onde

conste o objeto e respectiva inscrição acompanhada de prova da diretoria
em exercício devidamente registrada na Junta Comercial ou no
competente Cartório.
f)

Documento de Identificação (RG) e CPF dos (sócios);

g)

A prova que trata a alínea anterior poderá ser feita, no caso de

sociedades mercantis, por certidão simplificada expedida pela Junta
Comercial e, no caso de sociedades civis, por Certidão em breve
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relatório expedida pelo Registro Civil de pessoas jurídicas.

8.1.2. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista

a)

Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa

jurídica (CNPJ);

b)

Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de

Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da
Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).
c)

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

d)

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo da sede do

licitante;
e)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei (art. 32 da Lei Federal n.º 8.666/93).
f) Alvará de localização e funcionamento.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.”
8.1.2.1. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos

da

Lei

Complementar

nº

123,

de

14/12/2006,

introduzidas

pela

Lei

Complementar 147/2014:

a)

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
licitacoes.iuiu@gmail.com // PROC. ADM. 154/2017 // EDITAL P.PRESENCIAL 068/2017
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de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.

b)

Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério

da

Administração

Pública,

para

a

regularização

da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

c)

A não regularização da documentação, no prazo previsto no item

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal 10.520/2002, especialmente a
definida no art.7º.
8.1.3. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira
a)

Prova de Capital Social realizado, até a data de publicação deste

edital, de no mínimo de 10% (dez por cento), do valor estimado para a
contratação, através de certidão expedida pela Junta Comercial ou da
respectiva alteração contratual devidamente registrada;
b)

Certidão Simplificada atualizada, emitida pela Junta Comercial do

Estado da Bahia, com prazo de validade não superior a 30 (trinta), dias
anteriores à data de abertura da Licitação;

c)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s)

distribuidor(es) da sede da licitante, com emissão até 3 0 (trinta) dias da
data de abertura desta licitação;
d)

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício

social da empresa, já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que
comprovem possuir a licitante boa situação financeira. Vedada a
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substituição por balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, tomando por base à variação, ocorrida no
período, do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP- DI,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro indicador que o venha
a substituir.
c.1) A comprovação da boa situação financeira do Licitante será
baseada

na

obtenção

(LG),Solvência

Geral

dos
(SG)

índices
e

de

Liquidez

Liquidez

Geral

Corrente

(LC)

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada
habilitada

a

empresa

que

apresentar resultado igual e/ou

superior a1 (um), em todos os índices aqui mencionados nas
seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =

Ativo
Circulante
Passivo
Circulante

Onde:

LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
SG = Solvência Geral

1. Será declarada INABILITADA a licitante que cujos índices LG, LC e
SG sejam inferiores a1.
2. A licitante deverá apresentar os cálculos detalhados das fórmulas
acima, devidamente comprovados mediante balanço e assinados por
profissional

habilitado devidamente registrado no CRC - Conselho
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Regional de Contabilidade.

c.1.1) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os
Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis que atendam
as seguintes exigências:
1. Quando se tratar de empresas S/A: Balanço Registrado na Junta
Comercial e publicado no Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação
(Art. 289 caput e parágrafo 5º da Lei 6404/76).
2. Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço
acompanhado das cópias dos Termos de abertura e encerramento,
extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto Lei nº486/69),
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante e/ou em outro órgão equivalente, contendo:
a)

Identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável

pela administração da empresa;
b)

Identificação e assinaturas (chancela)

legíveis do responsável

contábil da empresa, devidamente registrado no CRC - Conselho
Regional de Contabilidade da sede ou domicílio da licitante.
8.1.4. Documentação Relativa à Qualificação Técnica
a)

Comprovação do Registro ou Inscrição da licitante no Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região da
sede da empresa, devidamente atualizado, no qual conste o(s) nome(s)
de seu(s) responsável(eis) técnico(s);

b)

Comprovação do Registro ou Inscrição da licitante no Conselho

Regional de Administração – CRA, da região da sede da empresa,
devidamente atualizado, no qual conste o(s) nome(s) de seu(s)
responsável(eis) técnico(s);
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c)

Capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de

possuir em seu quadro permanente, na forma da lei, na data prevista
para a realização da licitação, profissional(is) de nível superior ou
outro(s), detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica, de
execução

de

obras

e/ou

serviços

de

complexidade

tecnológica

operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, conforme
descrito abaixo:
 (Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental);
 (Administrador);
d)

A Comprovação de que a empresa possui no seu quadro funcional

permanente, profissional(is) qualificados, conforme descrito anteriormente,
deverá ser feita através de:
d-1) - cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da
Ficha Registro de Empregado da Empresa;
d-2) e/ou Contrato de prestação de serviços (reconhecido em
cartório), firmado entre as partes.
d-3) Caso o(s) profissional(s) em questão seja proprietário da
empresa,

deverá fazer prova mediante apresentação de atos

constitutivos (estatuto social ou contrato social, etc);

e)

Comprovação de aptidão para exploração do objeto licitado, mediante

a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, com firma reconhecida da sua assinatura,
devidamente registrados na entidade profissional competente, pelos quais
se evidenciará a execução satisfatória de atividade similar, pertinente e
compatível, em características, quantidades e prazo com o objeto licitado;

e.1) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo
grupo empresarial do concorrente ou pelo próprio concorrente e por
empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente;
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f)

Comprovação da existência de instalações e do aparelhamento

(máquinas, equipamentos, veículos, materiais, ferramentas) e de pessoal
(condutor de máquinas, equipamentos e veículos, profissionais) técnico
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
conforme o inciso VI do art. 40, combinado com o inciso II do art. 30,
ambos da Lei Federal nº8666/93.

g)

Comprovação de que a empresa realizou Programa de Controle

Médico de Saúde e Ocupacional – PCMSO, conforme NR 07 da Lei
6.514, Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Empregado – TEM,
acompanhado da cópia da carteira de habilitação do profissional
responsável pela elaboração do programa no Conselho Federal de
Medicina – CRM;

h)

Comprovação de que a empresa realizou o Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais – PPRA, conforme NR 09 da Lei 6.514, Portaria
3.214 do Ministério do Trabalho e Empregado – TEM, acompanhado da
cópia

da carteira de habilitação do profissional responsável pela

elaboração do programa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, bem como cópia de Certidão de Registro e Quitação
junto ao CREA;

i)

Apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

referente a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA;

j)

Comprovação de que a empresa realizou Laudos Técnicos de

Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (Laudo de Insalubridade),
conforme NR 15 da Lei 6.514, Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e
Empregado – TEM e Art. 58 da Lei 8.213/91 da Previdência Social,
acompanhado da cópia da carteira de habilitação do profissional
responsável pela elaboração dos laudos no respectivo conselho de
classe, bem como cópia da Certidão de Registro e Quitação junto ao
respectivo conselho;
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k)

Caso seja elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, a

empresa deverá apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
referente a elaboração dos Laudos Técnicos de Condições Ambientais de
Trabalho – LTCAT (Laudo de Insalubridade);
l)

Comprovação de que a empresa realizou Plano de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos – PGRS, conforme Art. 20 da Lei 12.305, acompanhado
da cópia da carteira de habilitação do profissional responsável pela
elaboração do programa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, bem como cópia da Certidão de Registro e Quitação
junto ao CREA;
m) Apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
referente a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos –
PGRS;
n)

Comprovação de que a empresa realizou Plano de Emergência

Ambiental – PEA, acompanhado da cópia da carteira de habilitação do
profissional responsável pela elaboração do programa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, bem como a cópia da
Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA;
o)

Apresentação da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

referente a elaboração do Plano de Emergência Ambiental – PEA.
p)

Cadastro Técnico Federal – Certificado de Regularidade – CR – Ibama

q)

Certidão Negatíva de Débito junto ao Ibama, emitida com menos de 30

dias
8.1.5. – Declaração:
A licitante deverá apresentar a s declarações (Anexo VI e VII) em papel timbrado,
assinado por seu representante legal, constando:
a)

A aceitação irrestrita das condições estipuladas neste Edital;
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b)

A submissão às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante o

prazo contratual;
c)

Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, e demais profissionais

não figuram servidores ou empregados públicos, e em particular, da
PREFEITURA;
d)

Endereço para correspondência, o número do telefone, o nome,

número da identidade e do cadastro no CPF/MF do seu representante.
e)

Que não utiliza trabalho de menores de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de dezesseis anos
(art.7°, XXXIII da Constituição Federal, c/c art. 27 da Lei 8.666/93, alterado
pela Lei 9.854/99)
8.2. Em qualquer hipótese, fica esclarecido que a PREFEITURA poderá exigir da(s)
empresa(s) vencedora(s), para a outorga de adjudicação, a apresentação dos
documentos relacionados neste Edital cuja validade tenha expirado.
8.3. A não apresentação dos elementos exigidos neste Capítulo VIII, ensejará a
inabilitação do concorrente.

8.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.4.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração

aceitará

como

válidas

as

expedidas

até

60

(sessenta)

dias

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO

9.1. julgamento

das

Propostas

de

Preços,

atendidas

as

demais

condições

especificadas no item 8.1 e 8.1.1, será vencedora a licitante que apresentar o
menor preço global Por lote

9.2. havendo empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro definirá a vencedora
de acordo com as regras constantes no item 6.8.2 deste edital, ou, ainda, no art. 3º
da Lei nº 8.666/93 e, em caso de persistência do empate, por sorteio, em ato público
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para o qual serão todos os licitantes convidados, lavrando- se ata específica da reunião.

9.3. Esta licitação encerra-se com a emissão do Parecer do Pregoeiro, devidamente
homologado pelo Prefeito do Município.

9.4. (s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, em
até 02 (dois) dias úteis do encerramento do certame, nova proposta reajustada digitada,
acompanhada de nova Planilha de Preços em conformidade com o Anexo II deste Edital
e de acordo com o correspondente item adjudicado.
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
10.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas.

10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame, ressalvada a hipótese prevista no §º4 do art. 21 da lei
8.666/93, de aplicação subsidiária.

10.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe
será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da
decisão

do

pregoeiro

importará

a

decadência

do

direito

de

recurso

e

consequentemente à adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
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10.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três)
dias úteis a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.

10.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três)
dias úteis para decidir o recurso.

10.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

10.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

CAPÍTULO XI - DA ADJUDICAÇÃO E DAS CONDIÇÕES GERAIS
11.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da
licitação à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela
autoridade superior.
11.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos
eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em
seguida, o procedimento licitatório.

11.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à
contratação.

11.4. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06, introduzidas pela Lei
Complementar 147/2014, que se sagrem vencedoras do certame e apresentem alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.4.1 A

não-regularização

da

documentação

no

prazo

previsto
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decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei
Federal nº 8.666/93, especialmente

a definida no art.86, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de
empate o exercício do direito de preferência.
11.4.2 Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

11.5. Homologado o julgamento e divulgado o resultado, o 1º classificado na
disputa será convidado e/ou informada por escrito pela PREFEITURA, para a
formalização da assinatura do instrumento contratual, que terá vigência de 12 (doze)
meses à partir da data da sua assinatura.

11.6. Se o vencedor não comparecer dentro do prazo de até 3(três) dias da respectiva
convocação, a PREFEITURA poderá adjudicar aos outros licitantes classificados por
ordem de valores menores e exigências outras previstas neste Edital, ouvindo,
quando for o caso, o Poder Executivo Municipal, se assim preferir ou não houver tempo
para a realização de nova licitação, tudo de acordo com as regras do Art. 64 e
seguintes da Lei Federal n. 8666/93 e suas alterações.

11.7. Se, por ventura, o licitante que não comparecer para assinatura do contrato ou se
recusar sem justo motivo, ficará sujeito à suspensão de participação em licitações da
PREFEITURA pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

11.8. Fica garantida à PREFEITURA a faculdade de supervisionar, acompanhar,
fiscalizar e intervir na execução dos serviços objeto desta licitação.

11.9. À PREFEITURA fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer
momento a execução dos serviços, caso haja qualquer infringência das normas legais ou
procedimentos aplicados.

11.10. Todas as ordens de serviços e/ou comunicações entre a PREFEITURA e a
Contratada, deverão ser transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em três
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vias, uma das quais deverá ficar em poder do transmitente depois de visada pelo
destinatário, só assim produzindo seus efeitos.
11.11. Eleger-se-á o foro da Comarca de Carinhanha, Estado da Bahia, renunciando
as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e
questões oriundas do Contrato.
CAPÍTULO XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
12.1.

Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo

Poder Público Municipal de referência ao objeto desta licitação, bem como
responsabilizar-se pelos encargos financeiros decorrentes destas atividades.
12.2.

Contratada será responsabilizada financeiramente, sem prejuízo de medidas

outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estados ou
Município, e ainda a outrem, em função da execução dos serviços objeto desta
Licitação.
CAPÍTULO XIII - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DOS SERVIÇOS
13.1.

O contrato gerado por esta licitação vigorará pelo período de 12 (doze) meses,

podendo ser renovado nos termos da lei 8.666/93.

13.2.

A Contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões de até 25%

(vinte e cinco por cento) nos serviços contratados, garantindo-se, em qualquer caso, o
equilíbrio financeiro do Contrato.
13.3.

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as

partes ou unilateralmente, pela Prefeitura, indenizando o Contratado apenas os
serviços devidamente prestados.
CAPÍTULO XIV - DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

14.1.

Os pagamentos decorrentes da prestação dos serviços, objeto da presente

Licitação será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação das faturas,
desde que devidamente atestadas pela Prefeitura.
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14.2.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração,

Finanças e Planejamneto

do

Município,

mediante

apresentação

das

faturas

respectivas, devidamente atestadas pelo corpo técnico fiscalizador.

14.3.

Em decorrência da vigência da nova base da política monetária do País, à

partir de 01/07/94, com a implantação da moeda em vigor, o Real, a ocorrência de
qualquer reajustamento de preço estará condicionada a eventualidade de virem a ser
editados, e passarem a viger, dispositivos legais específicos, devidamente justificado.
CAPÍTULO XV - DA GARANTIA E SANÇÕES
15.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será
descredenciada no sistema de cadastramento de fornecedores pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo de multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
15.2. O adjudicatário contratado fica sujeito ao pagamento de multa correspondente a
10% (dez por cento) do valor total da proposta no caso do vencedor não
comparecer para assinatura do respectivo contrato e ainda, multa correspondente a
até 10%(dez por cento) calculado sobre o valor atualizado do contrato em caso de
infração contratual, acrescida de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por cada
dia de atraso na execução dos serviços.
15.3. A inexecução total ou parcial do contrato, constitui motivo de rescisão
unilateral do ajuste, bem assim o cometimento das demais hipóteses previstas no art.78
da Lei nº 8.666/93.
15.4. As multas contratuais serão descontadas dos pagamentos a que fizer jus a
contratada e, quando insuficientes, da garantia do contrato, podendo ser cobrada
judicialmente se necessário.
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15.5. Fica expressamente proibido a subcontratação, cessão ou transferência, no todo
ou em parte, dos serviços, salvo por motivos comprovadamente relevantes e
convincentes para que a exclusivo juízo da contratante, esta possa aceitar quaisquer
das situações acima, o que se formalizará por escrito.

15.6. Consoante o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/93, para segurança do integral
cumprimento do contrato, a contratada apresenta, no ato da assinatura deste contrato,
garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global deste contrato,
na modalidade e de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro.

15.6.1. Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do contrato ou no
caso de sua rescisão por culpa exclusiva da contratada, a contratante poderá
utilizar-se da garantia, revertendo-a efetiva e definitivamente a seu favor, na sua
totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem prejuízo das perdas e danos apurados.

15.6.2. A contratada se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de
utilização parcial ou total, inclusive na hipótese de utilização para indenização a terceiros,
e, ainda, na alteração do valor contratado, para manter o percentual inicial, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, a partir da data em que for notificada pela contratante,
mediante correspondência entregue contra recibo.

15.6.3. A garantia prestada deverá vigorar por mais 90 (noventa) dias após o término
da vigência contratual, será liberada ou restituída à contratada findo este prazo, desde
que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas, inclusive trabalhistas.

CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1.

A presente Licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou revogada por

conveniência e oportunidade administrativas, sem que assista aos licitantes o direito
a qualquer reclamação ou indenização.

16.2.

Não poderão participar desta licitação empresas em consórcio, grupos ou

associações.
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16.3.

Ficam reservadas a PREFEITURA DE IUIU, no âmbito administrativo, o direito

e a autoridade para dirimir dúvidas, bem como resolver todo e qualquer caso similar
não previsto no Edital, nas especificações, nas normas, nos regulamentos e em tudo
mais que, de qualquer forma relacione-se direta ou indiretamente, com a contratação
em questão.

16.4.

A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência

irrestrita a todas as obrigações dele constantes, inclusive do seu anexo.

16.5.

Não havendo expediente na PREFEITURA no dia determinado para a realização

desta licitação, a mesma ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil
seguinte, no mesmo horário.

16.6.

Quaisquer esclarecimentos referentes ao presente Procedimento, poderão ser

obtidos no horário normal de expediente da PREFEITURA, obedecendo aos prazos
previstos neste Edital.

16.7.

As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do

certame obrigam se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site:
http://www.iuiu.ba.gov.br/Diario_Oficial, bem como as publicações no Diário Oficial da
União – DOU e Jornal de Grande Circulação – Correio da Bahia, quando for o caso, com
vista a possíveis alterações e avisos.
CAPÍTULO XVII – ANEXOS
Anexo I – Termo de Referencia;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preço;
Anexo III – Termo de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo Declaração de Idoneidade;
Anexo V – Declaração de Pleno Atendimento e exigência de Habilitação;
Anexo VI – Aceitação ao Edital;
Anexo VII – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento Me/EPP;
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Anexo IX – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
Anexo X – Minuta de Contrato;
Anexo XI – Especificações técnicas de materiais e serviços - lote 1
Anexo XII – Especificações técnicas de materiais e serviços - lote 2
Anexo XIII – Especificações técnicas de materiais e serviços - lote 3
Anexo XIV – Especificações técnicas de materiais e serviços - lote 4
Anexo XVI – Unidades De Educação E Escolas Administrados Pela
Secretraria Municipal De Educação De Iuiú;
Anexo XVII – Unidades De Saúde E Departamentos Administrados Pela
Secretraria Municipal De Saúde De Iuiú
Anexo XVIII – Unidades De Saúde E Departamentos Administrados Pela
Secretraria Municipal De Assistência Social De Iuiú

Iuiu, 12 de dezembro de 2017.

Anderson Pacheco
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIAS

(DETALHAMENTO DO OBJETO)

Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....12/12/2017 às 09h00min – Horário Local
I. OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços, sob o regime de empreitada, de paisagismo,
desmatamento, infraestrutura, reparo, manutenção, limpeza e conservação de
vias, logradouros e bens e imóveis públicos do município de Iuiu – Bahia,
conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
1.2. A presente licitação destina-se à contratação de serviços executados sob o
regime

de empreitada para execução de tarefas certas e determinadas, com

cronograma, prazos, quantidades, ferramentas, equipamentos e pessoal previamente
aprovados pelo Município de acordo com as necessidades da Prefeitura, observados
os preços unitários constantes na proposta vencedora.
II. DADOS QUANTITATIVOS FÍSICOS ESTIMADOS E VALOR MÁXIMO ACEITO.
PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS DE PAISAGISMO, DESMATAMENTO, INFRAESTRUTURA, REPARO, MANUTENÇÃO,
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS E BENS E IMÓVEIS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DO IUIÚ
LOTE

COD.
ORÇAM.

ITEM
1

73859/001
2
1

73859/001
3

85186
4

SERVIÇO
Paisagismo, limpeza, manutenção e plantio
de jardins
Desmatamento, limpeza e preparação
manual de terreno
com vegetação rasteira
Desmatamento, limpeza e preparação
manual de terreno
com vegetação de porte médio
Poda de arvores, com limpeza de galhos
secos e retirada de parasitas, incluindo
remocao de entulho

UNID. VALOR
UNIT.
m²

R$

1,80

m²

R$

0,12

m²

R$

0,12

und
R$ 83,66
Estimativa de 10% para mão de obra e 90% de material

QUANT.
VALOR
TOTAL LICITADO
26.880,00 R$

48.384,00

82.080,00 R$

9.849,60

43.910,40 R$

5.269,25

180,00 R$

15.058,80

SUBTOTAL
BDI 25%
TOTAL
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LOTE

COD.

ITEM

ORÇAM.
1
73859/002
ORÇAM.

2
3

ORÇAM.
4
ORÇAM.
5
06191/OR
SE
6

2
ORÇAM.
83693
94993
02625/OR
SE

7
8
9
10

73790/004
11
04116/OR
SE
72895

LOTE

COD.

3

ORÇAM
.
88264

12
13

ITE
M

1

SERVIÇO

UNID.

Limpeza, manutenção e drenagem de
córregos, canais e
bocas de lobo.
Capinação de vias pavimentadas
Recuperação e manuteção em
pavimentação asfáltica
Recuperação e manutenção de
estruturas em concreto
armado
Recuperação e manutenção de
contenções em alvenaria
de pedra
Limpeza de guias, vias, logradouros
públicos, prédios escolares, unidades de
saúde e prédios da administração

VALOR
UNIT.

m

Serviços de manutenção e
conservação de estradas vicinais e
sistema simplificado de água realizadas
nas localidades rurais do município
Caiação de meio fio com cal virgem
Construção de passeio (calçada)
Construçã e/o recuperaçã d meio e
o
u
o
e -fios m
publicas
Retirada, limpeza e reassentamento de
paralelepipedo

QUANT.
VALOR
TOTAL
LICITADO
18.210,00 R$
34.526,16

R$

1,90

m
m²

R$
R$

1,09
75,50

36.564,00 R$
580,50 R$

39.854,76
43.827,75

m³

R$

205,79

175,80 R$

36.178,23

m³

R$

103,31

186,50 R$

19.267,69

m²

R$

0,38

930.850,15 R$

353.723,06

m

R$

0,15

1.390.480,90 R$

211.353,10

m²
m²
vias

R$
R$
m
R
$

3,32
46,84

10.980,00 R$
1.560,00 R$
5.800,90 R$

36.453,60
73.070,40
40.664,31

2.400,00 R$

92.520,00

7,01

m²

R$
38,55
m³
3.550,00
Limpeza manual e mecanizada de aguadas
R$
14,13
e açudes
Carga, transporte e descarga de material
m³
R$
19,11
1.620,00
Estimativa de 10% para mão de obra e 90% de
SUB-TOTAL
material
BDI 25%
TOTAL

SERVIÇO

UNID.

Serviços de levantamentos
planiatimétricos e elaboração
de projetos
Serviços de manutenção e restauração do
sistema elétrico
Serviços de manutenção e conservação
do sistema hidrosanitário e hidráulico
Serviços de marcenaria e serralheria
Serviços de vigilância de pessoas e
bens públicos, executados em
prédios escolares, predios da
administração, unidades de saúde
REFORMA E REPAROS DE IMÓVEIS
E PRÉDIOS PÚBLICOS

m²

VALOR
UNIT.

50.161,50

R$
R$

30.958,20
1.062.558,75

R$
R$

265.639,69
1.328.198,44

QUAN
VALOR
T. LICITADO
TOTAL
8.750,00 R$
23.520,00

R$

2,69

R$

19,77

R$

19,55

H
H

4.560,00 R$

90.151,20

4.050,00 R$

79.177,50

R$

18,68 3.940,00 R$

73.599,20

R$

23,87

24.140,0
R$
0

576.221,80
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72215

6.1

Demoliçao manual de alvenaria

m³

R$

34,25

304,08 R$

10.414,74

85333

6.2

Retirada de aparelhos sanitários

und

R$

16,61

52,00 R$

863,72

87471

6.3

m²

R$

36,38

817,45 R$

29.738,83

87879

6.4

m²

R$

2,87 1.786,70 R$

5.127,83

87547

6.5

m²

R$

17,79 1.494,50 R$

26.587,16

85334

6.6

Alvenaria de bloco de ceramico de
vedação, uso revestido,
de 9x19x29cm. ( MURO )
Chapisco c/ argamassa de cimento e
areia s/ peneirar
traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede
Reboco com traço 1:2:8, preparo
mecanicamente,
aplicada manualmente, 35mm
Retirada de portao de estrutura metálica

m²

R$

13,70

24,40 R$

334,28

85189

6.7

und

R$

1.337,22

10,00 R$

13.372,20

73774/00
1

6.8

m²

R$

261,97

215,14 R$

56.360,23

34665

6.9

m²

R$

39,93

121,84 R$

4.865,07

84088

6.10

Portão em tubo de aço galvanizado,
inclusive cadeado.
Placa divisória em granito
espessura de 35mm,
chumbamento no piso e parede com
argamassa.
Chapas em MDF branco, liso, duas
faces, esp.: 18mm
(2,75mx1,85m) - divisórias banheiro.
Peitoril de granito com 15cm de largura.

m

R$

60,42

41,00 R$

2.477,22

3097

6.11

jg

R$

42,29

117,00 R$

4.947,93

12030

6.12

jg

R$

34,63

88,00 R$

3.047,44

94560

6.13

m²

R$

396,05

83,42 R$

33.038,49

39487

6.14

und

R$

290,40

80,00 R$

23.232,00

11795

6.15

Fechadura de embutir para porta de
banheiro.
Jogo de tranqueta e rosetas redonda em
metal cromado,
diam.: 50mm, para porta de banheiro.
Janela de aço de correr, com vidro, 2
folhas, fixação com
argamassa.
Kit porta pronta de madeira 70x210,
inclui marco, alizares
e dobradiças.
Granito tipo andorrinha para bancada

m²

R$

327,54

80,25 R$

26.285,09

84088

6.16

Peitoril de granito com 40cm de largura.

m

R$

60,42

65,40 R$

3.951,47

11832

6.17

Torneira plástica para lavatório

und

R$

16,45

70,00 R$

1.151,50

72144

6.18

und

R$

72,53

50,00 R$

3.626,50

84844

6.19

m²

R$

334,14

153,84 R$

51.404,10

73737/00
1
72122

6.20

jg

R$

147,52

32,00 R$

4.720,64

6.21

Recuperação de portas e
janelas considerando
reaproveitamento do material.
Janela de madeira tipo guilhotina,
incluso guarnições,
dimensão: 1,60x1,20m
Barra de alumínio para sanitário para
P.N.E.
Vidro fantasia tipo canelado.

m²

R$

78,37

106,34 R$

8.333,87

10490

6.22

Vidro liso

m²

R$

51,96

74,32 R$

3.861,67

93040

6.23

Lâmpada fluorescente 40w

und

R$

9,55

290,00 R$

2.769,50

91952

6.24

Interruptor simples.

und

R$

13,28

65,00 R$

863,20

91990

6.25

Tomada alta de embutir (1 módulo),
2P+T
Forro em réguas de PVC, frisado,
inclusive estrutura de
fixação.
Impermeabilização de laje descoberta
com revestimento
bicomponente flexivel.
Retelhamento de telha cerâmica tipo
colonial.
Telha cerâmica tipo colonial, 44cm
de comprimento,

und

R$

23,74

130,00 R$

3.086,20

1.961,36 R$

70.353,98

R$

35,87
540,32 R$

5.900,29

R$

10,92

R$

10,12 3.309,22 R$

33.489,31

23.000,0 R$
0

12.650,00
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redimento de 26unid/m².
92539

6.30

87250

6.31

84186

6.32

87246

6.33

37595

6.34

Trama de madeira composta por ripas,
terças e caibros
para telhado de até 02 águas.
Revestimento cerâmico para piso com
placas tipo antiderrapante
Piso de borracha pastilhado, espessura
3,5mm.
Piso ceramico com placas esmaltadas
extras e dimesão
35x35cm
Argamassa colante tipo ACIII

34356

6.35

87349

6.37

94319

6.38

72961

6.40

72910

6.41

92397

6.42

41721

6.43

86933
6.44
95470

6.45

84123

6.46

88495

6.47

88496
6.48

88487
7293

6.49
6.50

88431

6.51

79500/00
2
25966

6.52

74065/00
2

6.54

73924/00
1

6.55

6.53

m²

R$

53,54

120,00 R$

6.424,80

m²

R$

32,99 1.348,06 R$

44.472,50

m²

R$

64,27

89,14 R$

5.729,03

m²

R$

35,99

680,29 R$

24.483,64

kg

R$

1,85 6.753,00 R$

12.493,05

Rejunte cinza

kg

R$

3,50

409,00 R$

1.431,50

Argamassa para contrapiso, preparo
mecânico.
Aterro manual com compactação
mecânica
Regularização e compactação de
subleito.
Base de solo arenoso com espessura de
6cm
Pavimento em piso intertravado com
bloco retangular,
esp.: 6cm, dimesão: 20x10cm
Compactação mecânica de
pavimentação.
Bancada de mámore sintético (
2,85x0,60 ) com cuba
integrada, incluso sifão, válvula e
torneira.
Vaso sanitário sinfonado, branco, incluso
conj. de ligação
para bacia sanitária.
Lixamento manual c/ lixa calafate em
paredes
Aplicação e lixamento de massa látex
em paredes, uma
demão. Af_06/2014
Aplicação e lixamento de massa látex
em teto, duas
demãos. Af_06/2014
Pintura em latex acrílico 02
demãos sobre paredes internas,
externas, muros, lajes e esquadrias.
Tinta esmalte sintetico para estrutura
metálica.
Massa para textura lisa de base acrílica.

m³

R$

320,55

104,89 R$

33.622,49

m³

R$

32,57

8,00 R$

260,56

m²

R$

1,17

181,00 R$

211,77

m³

R$

10,21

22,86 R$

233,40

m²

R$

45,83

131,00 R$

6.003,73

m²

R$

2,73

131,00 R$

357,63

41,00 R$

17.728,40

41,00 R$

1.352,59

und
R$

432,40

und

R$

32,99

m²

R$

5,30 8.850,00 R$

46.905,00

m²

R$

7,46 8.500,00 R$

63.410,00

3.000,00 R$

57.210,00

33.116,5
R$
0

243.075,11

357,00 R$

8.853,60

m²
R$

19,07

m²
m²

R$
R$

7,34
24,80

m²

R$

15,64

864,40 R$

13.519,22

Tinta acrilica premiun para piso
cerâmico.
Thinner para madeira com cupim.

m²

R$

16,56

424,00 R$

7.021,44

L

R$

13,28

28,00 R$

371,84

m²

R$

19,78

452,47 R$

8.949,86

m²

R$

22,12

563,71 R$

12.469,27

3.399,00

3324

6.56

Pintura em esmalte sintético 02 demãos
em esquadrias de
madeira
Pintura em esmalte sintético 02 demãos
em esquadrias de
ferro
Grama batatais em placas.

m²

R$

11,33

300,00 R$

38640

6.57

Muda de arbusto, pingo de ouro.

und

R$

1,65

50,00 R$

82,50

38641

6.58

Muda de palmeira, h=1,50m

und

R$

68,96

45,00 R$

3.103,20

6.59

Ar condicionado Frio Split Hi-Wall
(parede) 12.000 BTU/H

und

R$

1.382,30

7,00 R$

9.676,10
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37590

6.60

Suporte para ar condicionado.

und

R$

17,46

7,00 R$

122,22

Web

6.61

Quadro branco escolar

und

R$

400,00

14,00 R$

5.600,00

Cobogós cerâmico ( elemento vazado
m²
152,00 R$
) assentado com
R$
114,98
argamassa de cimento e areia.
Manutenção e limpeza de
m²
R$
12,50
800,00 R$
reservatórios (elevados, enterrados e
nível) de imóveis e prédios publicos
Serviços congêneres de reparo
não especificados anteriormente
H
R$
13,70 4.300,00 R$
realizados por servente ou ajudante
prático
Estimativa de 5% para mão de obra e 95% de material
SUB- R$
TOTAL
BD R$
I 25%
TO R$
TAL

17.476,96

95465
6.62
10308/O
RSE
7
88316

LOTE

4

8

SERVIÇO

UNID.

58.910,00
2.014.484,53
503.621,13
2.518.105,67

COD.

ITEM

QUANT.
VALOR
TOTAL LICITADO

90777

1

Engenheiro Civil

H

R$

74,44

244,00 R$

91678

2

Engenheiro Ambiental

H

R$

72,57

128,00 R$

9.288,96

CFA

3

Administrador de Empresa

H

R$

72,50

504,00 R$

36.540,00

88281

4

Motorista Categoria D

H

R$

20,89

1.340,00 R$

27.992,60

88301

5

Operador de Retro / Pá Carregadeira

H

R$

23,60

1.172,00 R$

27.659,20

90772

6

Assistente administrativo

H

R$

16,93

10.700,00 R$

181.151,00

88252

7

Serviços Gerais / Agente de
H
R$ 12,96
18.540,00
operações
Estimativa de 70% para mão de obra e 30%
SUBde material
TOTAL
BDI
25%
TOTAL

VALOR
UNIT.

TOTAL

As

10.000,00

quantidades

são

estimadas

em

razão

de

R$

240.278,40

R$ 541.073,52
R$ 135.268,38
R$ 676.341,90

R$

possível

18.163,36

4.620.848,07

necessidade

do

Município, podendo não ser contratadas/solicitadas em sua totalidade.

2.1.

Todos

os

serviços

devem

ser

executados

em

consonância

com

as

prescrições, Normas Técnicas da ABNT, Decretos Municipais e Legislações específicas
aos serviços.
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2.2.

É de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de todas as medidas

preliminares e preparatórias para a execução dos serviços objeto desta licitação,
inclusive as relativas à obtenção de alvarás, licenças, preparação da área, proteção de
terceiros, entre outros.

2.3.

Todos os locais onde forem executados os serviços devem ser entregues

totalmente livres, limpos e desimpedidos.
2.4.

Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, somente

serão considerados concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem
resíduos decorrentes dos respectivos trabalhos.
2.5.

A obtenção de autorização junto aos órgãos competentes para todos os

serviços decorrentes deste procedimento é de responsabilidade da CONTRATADA;
2.6.

Os

trabalhos

deverão

ser

acompanhados

permanentemente

por

um

Encarregado responsável da CONTRATADA, devendo ser executados de forma
segura e sinalizada, pois algumas localidades são abertas ao público ou são áreas
administrativas, com um grande fluxo de pessoas, podendo a fiscalização, a
qualquer momento, paralisar os serviços, caso haja alguma inobservância ou riscos
quanto às condições de segurança dos freqüentadores do local. Alertamos que estas
áreas não poderão ser fechadas para a execução dos serviços. Todos os serviços
deverão ser executados de forma a garantir a segurança, com a utilização de telas de
proteção quando necessário, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, todo e
qualquer dano que venha a causar às pessoas que estiverem trabalhando ou transitando
nas imediações, bem como às construções locais e veículos, sem ônus para o Município.
2.7.

A medição dos serviços será efetuada com base na quantidade dos serviços

executados no mês.
2.8.

A

CONTRATADA

terá

integral

responsabilidade

no

levantamento

e

disponibilização de todos os recursos (pessoal, material, equipamentos, acessórios,
utensílios e ferramentas) necessários e suficientes para garantir a boa execução dos
serviços e para prosseguir até a sua conclusão, dentro da melhor técnica e sem
interrupção.
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2.9.

Durante a execução dos serviços, poderá a fiscalização do MUNICÍPIO exigir

a remoção e substituição de qualquer equipamento, ferramenta ou trabalhador que
não atenda os requisitos de produção e qualidade, sendo considerado, por qualquer
motivo, insatisfatório.

2.10.

Para o pagamento dos serviços, serão obedecidos as especificações do Termo

de Referência e as disposições do Termo de Contrato.

2.11.

Todos os preços unitários devem incluir os custos relativos a materiais, mão de

obra, veículos e equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, materiais de
consumo, segurança e outros custos diretos e indiretos, de modo que nenhuma outra
remuneração será devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo
pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a
prestação dos serviços

2.12.

Antes

do

início de qualquer

atividade,

a empresa deverá contatar

a

Fiscalização para definir a programação e as condições de execução, levantamento da
área e tipo de atividade a serem executadas.

3. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.

A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a PREFEITURA MUNICIPAL

DE IUIU que indicará os responsáveis por cada serviço.

3.2.

Verificada a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, a

Fiscalização providenciará para que a Autoridade competente aplique a penalidade
cabível.

3.3.

A CONTRATADA deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos

referentes à higiene pública, informando à fiscalização sobre casos de infração das
posturas municipais.
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3.4.

As "Ordens de Serviços" e todas as rotinas deverão ser feitas por ofício.

3.5.

A CONTRATADA se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalização, livre acesso

a todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também
das anotações relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando
for solicitado, todos os dados e elementos referentes ao serviço.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.

A CONTRATADA se obriga, nos termos da legislação vigente, a:

a)

Executar os serviços de conformidade com a programação estabelecida pela

CONTRATANTE, orientando seus empregados a executarem suas tarefas com
presteza, rapidez e eficiência;
b)

Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e

restrita fiscalização e orientação, prestando todos os esclarecimentos solicitados pelo
gestor do contrato e atendendo às reclamações formuladas;
c)

Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de

justificativa, qualquer dos seus profissionais alocados para execução contratual,cuja
atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais,inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público;
d)

Realizar os serviços por meio de pessoal habilitado, uniformizado, (o uso do

uniforme será obrigatório) devidamente credenciados, portando crachá de identificação
(obrigatório) e em completas condições de higiene e segurança;
e)

Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados,

responsabilizando-se pelos salários dos seus empregados alocados nas dependências da
CONTRATANTE, por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas quando em
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e
demais exigências legais para o exercício da atividade deste Termo de Referência;
f)

Assumir eventuais danos causados por mau uso de equipamentos e de bens de

propriedade da CONTRATANTE.
g)

Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, bem como ao responsável pelo

setor em que estiver sendo prestado o serviço, qualquer anormalidade verificada, inclusive
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de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização
necessárias.
4.2.

Os prepostos da Contratada com relação à conduta deverão:

a)

Manter tratamento cordial com os seus pares, servidores, estagiários, prestadores

de serviço, visitantes e demais pessoas, tratando-os com educação, urbanidade,
presteza, fineza e atenção, orientando àqueles sob sua responsabilidade para que
tenham essa mesma conduta.
b)

Exercer com zelo, dedicação, assiduidade e pontualidade, as atividades que lhes

são cometidas.
c)

Preservar, durante o expediente e nas dependências da Prefeitura, o

distanciamento necessário à boa execução do serviço, de modo a evitar relacionamentos
pessoais que desabonem a imagem da Administração.
d)

Desempenhar outras atividades pertinentes ao cargo que ocupam, sempre que

necessário, e desde que de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações– CBO,
do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
e)

Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo

de Referência, durante o período em que estiver prestando os serviços;
f)

Desempenhar, com assiduidade e pontualidade, zelo e dedicação, as atividades

que lhes são conferidas;
g)

Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando sempre ao

conhecimento do gestor/fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade em razão do
cargo;
h)

Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares;

i)

Atender prontamente as chamadas de serviço, interrompendo qualquer atividade

que porventura esteja sendo realizada, com exceções admitidas a critério do gestor/fiscal
do contrato;
j)

Desempenhar as atribuições pertinentes ao cargo e tarefas da mesma natureza e

grau de complexidade, atinentes à função;
k)

Casos omissos serão resolvidos pela Administração da CONTRATANTE, por

intermédio do gestor/fiscal do contrato;
l)

Cumprir todas as normas e determinações legais emanadas do gestor/fiscal do

contrato, por meio do Encarregado-Geral da empresa contratada.
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
À
DIVISÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
Ref. Pregão Presencial n° 068/2017
Processo n° 154/2017
Prezados Senhores:
Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa Prefeitura,
vimos apresentar a nossa proposta como participante do Pregão Presencial n°. Nº
068/2017.
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
Nome:............................................................ CNPJ(MF): ..................................................
Endereço Completo: .............................................................. CEP: ..................................
Fone: .......................................... e-mail: ........................................................................
DADOS BANCÁRIOS DO LICITANTE:
NOME DO BANCO:........................................................AGÊNCIA Nº: ................................
CONTA CORRENTE Nº: .............................................................................................
Do Objeto: Constitui objeto deste Edital à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB O REGIME DE
EMPREITADA, DE PAISAGISMO, DESMATAMENTO, INFRAESTRUTURA, REPARO,
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS E BENS E
IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE IUIU – BAHIA, conforme detalhamento
constante no Anexo I – Termo de Referência, deste instrumento convocatório.

LOTE

COD.

ITEM

SERVIÇO

UNID.

(DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO)

VALOR
UNIT.

QUANT. TOTAL

VALOR
LICITADO
R$

R$

SUB-TOTAL

R$

BDI 25%

R$

TOTAL

R$

(VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO)
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Valor Global dos Lotes: R$ ....................................... (..............................)
Validade da Proposta: ....................................... (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos).
Duração do Contrato: 12 (DOZE) MESES.
No preço supra estão incluídos todos os custos e despesas, tais como e sem se
limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
equipamentos,

uniformes,

encargos sociais, trabalhistas, seguros,

lucro

e

outros

necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, de modo
que, nenhuma outra remuneração será devida a qualquer hipótese de responsabilidade
solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente
relacionada com a prestação dos serviços.
Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as
cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como, às disposições das
Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais normas complementares.
Declara, sob as penas da lei, de que terá a disponibilidade e condições, de executar o
exigido no presente Edital, caso venha a vencer o certame
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:
NOME: XXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXX
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXX

LOCAL,......... de ............ de 2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – Horário Local

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil,
profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ..........,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº.
....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário,
para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários,
relativos ao procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, oferecer
lances verbais, negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer
teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de
interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme
e valioso.
LOCAL,......... de ............ de 2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
(FORA DOS ENVELOPES)
DECLARAÇÃO
Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – Horário Local

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação modalidade Pregão
Presencial n.º 068/2017 perante a Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de
Iuiu - Bahia, que nossa empresa: ........................................., inscrita no CNPJ sob o
nº............................, estabelecida na...................................., não foi declarada inidônea
para licitar com a Administração Pública, em quaisquer de suas esferas, nos termos do
inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos
para cadastramento, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica,
técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

LOCAL,......... de ............ de 2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
(FORA DOS ENVELOPES)

Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – Horário Local

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
.................................................., declara, que tem conhecimento do edital do Pregão
Presencial nº. ......../2017 e atende às exigências de habilitação, conforme preceitua o
art. 4º inciso VII, sob pena das sanções previstas do art. 7º da Lei 10.520/02.

LOCAL,......... de ............ de 2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

licitacoes.iuiu@gmail.com // PROC. ADM. 154/2017 // EDITAL P.PRESENCIAL 068/2017

Página 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
ESTADO DA BAHIA

Departamento de Licitações e Contratos
E-mail: licitacoes.iuiu@gmail.com

-

CNPJ: 16.416.158/0001-87
EDITAL DE LICITAÇÃO - Pag. 042
Proc. Licitatório nº 154/2017 – Pregão Presencial nº 068/2017

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA
DE FATOS IMPEDITIVOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
(FORA DOS ENVELOPES)
Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – Horário Local

A Empresa ..............................................................., inscrita no CNPJ sob o n° ................,
com endereço
intermédio

de

na
seu

............................................,
representante

legal

telefone
o

n° ......................., por

Sr. .................................................

portador da Carteira de Identidade n° ............... e do

CPF n° .......................,

DECLARA, para os devidos fins:

a)

A aceitação irrestrita das condições estipuladas neste Edital;

b)

A submissão às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante o prazo contratual;

c)

Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, e demais profissionais não figuram

servidores ou empregados públicos, e em particular, da PREFEITURA;

LOCAL,......... de ............ de 2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À
TRABALHO DE MENORES

Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – Horário Local
A (Razão Social, CNPJ e endereço) _______________, através de seu sócio (qualificação
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores
de dezesseis anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO
( ).

___________________________________
(local e data)

_______________________________________________________
(representante legal)

Observações:
1) Assinalar com um “X”, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz;
2) Esta declaração deverá dentro do envelope com os documentos de habilitação.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO ME/EPP
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

Modalidade:..............Pregão Presencial
Nº do Edital:.............068/2017
Numero Processo:....154/2017
Data do Edital:.........12/12/2017
Data da Abertura:....27/12/2017 às 09h00min – Horário Local

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº
123/2006).
Eu _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
R.G. nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº ________________, representante
da
empresa
____________________________________,
CNPJ/MF
nº
_______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Presencial
Nº 0__/2017, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base na
Lei Complementar nº. 123/2006.
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §
4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar
nº 147, de 7 de agosto de 2014.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO
SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
LOCAL,......... de ............ de 2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
Obs.: este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa e
deverá ser entregue fora do envelope e a certidão simplificada expedita pela junta comercial. Este
requerimento é obrigatório para quem quiser usufruir do benefício.
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ANEXO IX - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº ______/201_- PMI/BA. TIPO: MENOR PREÇO _______

_______________________atesta
_________________________,

para
com

os

devidos

sede

na

fins

que

a

Empresa

_______________________,

executa/executou os serviços abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos
firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO EXECUTADO:

LOCAL,......... de ............ de 2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREÂMBULO
Contrato celebrado entre o Município de
IUIU/BA,
através
da
PREFEITURA
MUNICIPAL DE IUIU/BA, localizada na
Praça Abílio Pereira, n° 232, Centro, IUIU,
CNPJ/MF nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato
representado pelo Sr. Prefeito Municipal
<<Nome e qualificação>>, doravante
denominado de CONTRATANTE, e
<<NormeFornecedor>> <<CNPJ Nº>>,
doravante
denominado
apenas
CONTRATADA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU, entidade de Direito Público Interno, com sede à
Rua xxxxxxxxx, N º x x x , x x x , Iuiu, Estado da Bahia, CEP x x x x , inscrita no CNPJ sob
n.º xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu titular, XXXXXXXXXXX, Prefeito
Municipal, com endereço residencial à Rua xxxxxxxxxx, Estado da Bahia, portador da
cédula de identidade n.º xxxxxxx, SSP-BA, CPF/MF N.º xxxxxxxx, no uso das atribuições
que lhes são conferidas, de ora em diante denominadas simplesmente CONTRATANTE,
do outro lado, a Empresa ....................., pessoa jurídica de direito privado, com sede
à Rua .........................., CEP .............., inscrita no CNPJ/MF sob N.º.....................,
representada neste ato representado pelo seu titular o(a) Sr.(ª) ..............................,
sócio presidente, portador da cédula de identidade n.º .............., SSP-BA, CPF N.º
..................,

residente

e

domiciliada

à

Rua ...................,

CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo

firmadas,

adiante
resolvem

denominada
pactuar

o

presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.º
154/2017, parecer do Procurador e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.º.
8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os
documentos: seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO.
O presente contrato decorre da homologação do Pregão nº 068/2017, pelo Prefeito
Municipal de Iuiu, realizada com fundamento nas Leis Federais nº. 10.520/02 e
8666/93, e suas alterações.
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CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
Constitui-se objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços, sob o regime de empreitada, de paisagismo, desmatamento,
infraestrutura, reparo, manutenção, limpeza e conservação de vias, logradouros e bens e
imóveis públicos do município de Iuiu – Bahia, conforme detalhamento constante no Termo
de Referências do Edital de Licitações do Pregão Presencial 068/2017 que compõe o
presente contrato independente de transcrição.

Parágrafo único. As quantidades são estimadas em razão de possível necessidade
do Município, podendo não ser contratadas/solicitadas em sua totalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES
Fazem parte integrante do presente Contrato, como se estivessem integral e
expressamente reproduzidos, o Edital de Pregão nº 068/2017, a proposta da Contratada e
demais documentos compreendidos no processo de Licitação, do conhecimento e
aceitação da Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUÇÃO
A execução do Contrato será pelo regime de Empreitada por Preço unitário e o
pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após conclusão dos serviços e
apresentação das faturas, devidamente atestadas pela Contratante.
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO.
O presente contrato é celebrado com prazo determinado de 12 (doze) meses, iniciandose na data de sua assinatura, com termo final em _____ de __________ de 2018.

Parágrafo Único. O contrato poderá ter seu prazo de execução prorrogado caso
se verifiquem as condições previstas no parágrafo 1º do artigo 57 e seus itens da
Lei 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA - VALOR
Este contrato tem o valor total estimado

em

R$

_________________

(__________________), por quanto a CONTRATADA se compromete a executar o serviço
de fornecimento da mão de obra sendo a importância mensal estimada de R$
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_________________ (__________________), para pagamento dos serviços objeto deste
Contrato, cujos pagamentos far-se-ão pelo CONTRATANTE, da seguinte forma:

MENSALMENTE

MEDIANTE

APRESENTAÇÃO

DA

FATURA

DEVIDAMENTE

ASSINADA PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

§ 1° - O pagamento será realizado de acordo com a quantidade de serviços efetivamente
executados, medidos e atestados pela secretaria responsável, observados os valores
unitários constantes na proposta vencedora.

§ 2° - O pagamento será efetuado, em até 15 (quinze) dias pós a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado pelo Município.

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou
Recibo, o referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

§ 4° - Os Preços ofertados serão fixos e reajustados anualmente.

§ 5° - Os preços constantes na

proposta

ou orçamento poderão sofrer revisões

objetivando manter o equilíbrio econômico financeiro pela variação do custo dos
serviços efetivamente comprovado pelo contratado até a data do faturamento de cada
remessa, conforme determina o art.65, letra “d” da Lei Federal n.º8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS
As despesas derivadas deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária e de créditos adicionais específicos, se necessários, previstos na verba
Orçamentária do Poder Executivo:

UNIDADE
AÇÃO
ELEMENTO

01.02 - GABINETE DO PREFEITO
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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UNIDADE

ELEMENTO

01.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%
2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL
2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE

01.09 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

AÇÃO

2.024 - MANUTENÇÃO DE AÇUDES, TANQUES, BARRAGENS,
CISTERNAS, AGUADAS E POÇOS TUBULARES
2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA
AÇÃO

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS
E PONTES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEINFRA - SEC. DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ELEMENTO

2.055 - MANUT. DE LOGRADOUROS - PRAÇAS, JARDINS, RUAS E
AVENIDAS
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE

01.10 -SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA
2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE

AÇÃO

ELEMENTO
UNIDADE

2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE MERCADOS,
FEIRAS E ABATEDOUROS
2.065 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, RIOS, LEITOS, CÓRREGOS,
MANACIAIS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ELEMENTO

02.80 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD
2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

UNIDADE

01.11 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E COMB. À POBREZA - SEDES

AÇÃO
ELEMENTO

2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AÇÃO

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE compromete-se a fornecer à CONTRATADA todas as informações
e documentos necessários à elaboração dos serviços contábeis, fiscais e escriturais,
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bem assim os de natureza trabalhista necessários ao desempenho, por parte da
CONTRATADA, dos serviços aqui especificados.
Parágrafo Primeiro – Havendo necessidade de confecção de formulários necessários ao
fornecimento de informações oficiais aos órgãos governamentais, estes correrão por conta
da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

– A CONTRATADA

se obriga a mensalmente fornecer à

CONTRATANTE todos os comprovantes dos encargos sociais e trabalhistas de seus
prepostos/funcionários/associados, reservando-se a CONTRATANTE ao direito de reter o
pagamento de fatura do mês seguinte enquanto não forem cumpridas as exigências
aqui previstas.
CLÁUSULA NONA – INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Havendo impossibilidade por parte da CONTRATADA de executar quaisquer dos serviços
aqui contratados, esta comunicará de imediato, a CONTRATANTE, para a tomada das
soluções que se fizerem necessárias.

Além das obrigações anteriormente avençadas neste instrumento contratual e no edital
da licitação, a CONTRATADA obriga-se a:

I. Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com as exigências
estabelecidas no edital da Licitação e programação estabelecida pela contratante,
orientando seus empregados a executarem suas tarefas com presteza, rapidez e eficiência;

II. Manter em dia os serviços contábeis, fiscais, escriturais e

trabalhistas objeto do

presente contrato, bem como a fornecer as informações e/ou documentos solicitados
pela CONTRATANTE, responsabilizando-se civil e/ou criminalmente por danos e/ou
prejuízos resultantes de atos de desídia, imperícia ou negligência;

III. Submeter-se à fiscalização de preposto do Município, que verificará os exatos termos
do cumprimento contratual, devendo regularizar em prazo não superior a 48 (quarenta
e oito) horas, todas as faltas ou defeitos observados;
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IV. Manter um escritório devidamente legalizado na sede do Município, com preposto
aceito por este último, para representá-la na fiel execução deste instrumento;

V. Responsabilizar-se pelos danos e/ou prejuízos causados, por si ou prepostos, ao
Município ou terceiros decorrentes de culpa ou dolo, próprio, de funcionários ou
prepostos na execução do Contrato;

VI. Responsabilizar-se, exclusivamente, por todos os meios, em juízo ou fora dele, por
obrigações indenizatória trabalhistas perante sindicatos da categoria profissional que
estejam incursos, resultantes da despedida dos seus funcionários, mesmo funcionários
dos seus quadros que estejam executando os serviços ora contratados;

VII. Responsabilizar-se por todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre
esta contratação, especialmente pelo recolhimento de todos os tributos, impostos e
taxas, bem como, por todos os encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais
comerciais,

resultante

deste

Contrato,

incluindo

do

Imposto

e

Sobre Serviços de

Qualquer Natureza incidente sobre cada fatura ou nota fiscal extraída para recebimento
dos serviços prestados.

VIII. Substituir,

sempre

que

exigido

pela

contratante

e

independentemente

de

justificativa, qualquer dos seus profissionais alocados para execução dos serviços, cuja
atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público, não
permitindo que a mão-de-obra que tenha cometido falta disciplinar qualificada como de
natureza grave seja mantida ou volte a executar tarefas nas instalações da contratante;
IX. Realizar os serviços por meio de pessoal habilitado, uniformizado (o uso do uniforme
será obrigatório), devidamente credenciados, e em completas condições de higiene e
segurança,conforme disposto no Anexo do Edital;
X. Manter mão-de-obra em quantidade e qualidade suficientes para garantir a perfeita e
ininterrupta execução dos serviços contratados;
XI. Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado
no pedido, documentação referente às condições exigidas nesta contratação;
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XII. Responder

por

todos

os

ônus

referentes

aos

serviços

ora

contratados,

responsabilizando-se pelos salários dos seus empregados alocados nas dependências
da contratante, por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas quando em serviço
ou acometimento de mal súbito, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias
lhes assegurem, e demais exigências legais para o exercício das atividades previstas
neste instrumento;

XIII. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido, os salários dos
empregados utilizados nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal os
encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as
comprovações respectivas. O atraso do pagamento por parte da contratante não
exime a contratada do pagamento nas datas avençadas;

XIV. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto que venha a tomar conhecimento
em razão da execução do contrato, de interesse da contratante ou de terceiros, não
reproduzindo, divulgando ou utilizando informações em benefício próprio ou de terceiro;

XV. Não caucionar nem utilizar este contrato para qualquer operação financeira sob pena
de rescisão contratual;

XVI. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto deste
instrumento, bem como qualquer de suas obrigações, sem prévia e expressa anuência
da Contratante;

XVII.

Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Parágrafo Primeiro. Os empregados e prepostos da contratada não terão qualquer
vínculo empregatício com a contratante, correndo por conta exclusiva da contratada
todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na época devida, e a comprovar à contratante
quando solicitado.
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Parágrafo Segundo. A retenção de valores pelo Município motivado pela ocorrência das
hipóteses previstas nas alíneas anteriores desta Cláusula, não isenta a CONTRATADA
de continuar executando os serviços previstos neste instrumento, e, em caso de
regularização da obrigação pactuada no pré-citado dispositivo contratual, os valores
correspondentes serão liberados pelo Município, sem incidência de juros ou correção
monetária.

Caso haja necessidade por parte da CONTRATANTE de ampliar a quantidade de serviços
aqui contratadas, tal ampliação será feito mediante aditivo contratual que fará parte
integrante do presente, sem que este se constitua em novação.
CLÁUSULA DÉCIMA – EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL.
O presente Contrato extinguir-se-á pela implementação de seu termo final, com o integral
cumprimento

das

obrigações

nele

estipuladas,

e,

poderá

ser

rescindido,

pelo

descumprimento de qualquer cláusula ou obrigações pactuadas, e especialmente pela
ocorrência das hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666’93 de 22 de junho
de 1993, cujos dispositivos a CONTRATADA declara conhecer, submetendo-se,
irrestritamente, a todas as determinações instituídas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MULTA E PENALIDADES
O descumprimento de quaisquer cláusulas, alíneas e itens deste Contrato, sujeitará ao
pagamento por parte da CONTRATADA de multa equivalente a 10% (dez por cento) dos
valores

correspondentes

à

parcela

em

atraso/inadimplente,

ficando

ainda,

a

CONTRATADA sujeita ao pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por cada dia
em que permanecer a infração, além de todas as penalidades estipuladas nos Artigos 81
a 88 da Lei nº 8.666 de 22 de junho de 1993, se por qualquer meio ou motivo,
justificadamente ou não, direta ou indiretamente, vier a dar causa a qualquer daqueles
eventos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA
Consoante o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/93, para segurança do integral
cumprimento do contrato, a contratada apresenta, no ato da assinatura deste contrato,
garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor global deste contrato, na
modalidade e de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro.
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Parágrafo Primeiro. Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do
contrato ou no caso de sua rescisão por culpa exclusiva da contratada, a contratante
poderá utilizar-se da garantia, revertendo-a efetiva e definitivamente a seu favor, na sua
totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem prejuízo das perdas e danos apurados.
Parágrafo Segundo. A contratada se compromete a repor ou a completar a garantia na
hipótese de utilização parcial ou total, inclusive na hipótese de utilização para
indenização a terceiros, e, ainda, na alteração do valor contratado, para manter o
percentual inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da data em que for
notificada pela contratante, mediante correspondência entregue contra recibo.

Parágrafo Terceiro - A garantia prestada deverá vigorar por mais 90 (noventa) dias após
o término da vigência contratual, será liberada ou restituída à contratada findo este
prazo, desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas,inclusive
trabalhistas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 – A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no
respectivo Pregão Presencial nr. 068/2017, a eles se obrigando como se neste estivessem
transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da
Lei 8.666/93 com suas alterações;
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato reger-se-á
pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á subsidiriamente as leis
especiais aplicáveis á espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VEICULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: O
presente contrato é celebrado com licitação pregão presencial nº 068/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA ALTERAÇÃO
16.1 – Este Contrato poderá nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser alterado por
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meio de Termos Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários.
16.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nos
parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de
acordos celebrados entre os contratantes.
16.3 – No caso de necessidade de se realizar supressões no presente Contrato, a
CONTRATADA deverá ser comunicada formalmente pela CONTRATANTE com, pelo
menos, 30 (trinta) dias de antecedência.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Fiscalização da execução dos serviços, objeto deste contrato será feita pela
CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente credenciados pelo
Município de IUIU, que desde já fica designado o Engenheiro Civil Sra. Ludmilla
Magalhães Maia – CREA/BA 33634, como PROFISSIONAL DESIGNADO PARA A
FISCALIZAÇÃO, em conjunto ou individualmente, o qual deverá adotar todas as medidas
técnicas necessárias à supervisão e execução do Contrato.
PARAGRAFO PRIMEIRO - 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 e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou
indiretamente com o objeto do Contrato.
PARAGRAFO

SEGUNDO

-

Independentemente

da

Equipe

de

Fiscalização

ou

Técnico designado para fiscalização, poderão ser contratados pela Contratante técnicos ou
firmas especializadas para apoio da mesma, embora a ela subordinados.
PARAGRAFO TERCEIRO - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da
Contratante, 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.
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PARAGRAFO QUARTO - Compete especificamente à Fiscalização:
1 Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços;
2 Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da
Contratada constantes do Contrato;
3 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
4 Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
5 Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
6 Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
7 Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
8 Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências

ou circunstâncias

que possam

acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
9 Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades
contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
PARAGRAFO QUINTO - Reserva-se à Contratante o direito de intervir nos 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.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.
As partes contratantes comprometem-se ao integral cumprimento deste Contrato de
Prestação de serviços por si, herdeiros e ou sucessores, elegendo o foro da Comarca de
Carinhanha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outra decisão posterior, por mais
privilegiado que seja para conhecer e dirimir as questões suscitadas deste instrumento.

E por estarem contratados e ajustados as partes subscrevem este instrumento em três
(03) vias de igual teor e forma, em presença de duas (02) testemunhas instrumentais que
também subscrevem para produção dos jurídicos e legais, sendo que uma das vias deste
instrumento será entregue à CONTRATADA.

Iuiu, ___ de __________ de 2018
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Prefeitura Municipal de Iuiu
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª ______________________________________________
NOME:
CPF:

2ª ______________________________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO XI – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E
SERVIÇOS - LOTE 1

1.0

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços(Material e Mão de obra), sob o regime de empreitada, de paisagismo,
desmatamento, infraestrutura, reparo, manutenção, limpeza e conservação de vias,
logradouros e bens e imóveis públicos do município de Iuiú-ba.
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara todos os
serviços(Material e Mão de obra) a serem realizados no município de Iuiú, de forma a
complementar as informações contidas nos projetos.
Todos os materiais a serem empregados nas execuções das atividades deverão ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações
constantes neste material. Todos os serviços(Material e Mão de obra) deverão ser
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras.
Para todas as atividades os preços utilizados foram baseados pelos valores constantes na
tabela SINAPI-Ba e em serviços(Material e Mão de obra) de manutenção utilizados nas
cidades circunvizinhas.
É obrigação da empresa contratada a execução dos serviços(Material e Mão de obra)
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para
tanto, todo o equipamento necessário para sua realização. Para qualquer serviço(Material e
Mão de obra) mal executado, a fiscalização terá o total direito de modificar, mandar refazer,
sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material para contratante, bem como
a extensão do prazo para conclusão do serviço(Material e Mão de obra). Para esse lote (Lote
1), estima-se que 10% do serviço seja de mão de obra e 90% de material.

licitacoes.iuiu@gmail.com // PROC. ADM. 154/2017 // EDITAL P.PRESENCIAL 068/2017

Página 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
ESTADO DA BAHIA

Departamento de Licitações e Contratos
E-mail: licitacoes.iuiu@gmail.com

-

CNPJ: 16.416.158/0001-87
EDITAL DE LICITAÇÃO - Pag. 059
Proc. Licitatório nº 154/2017 – Pregão Presencial nº 068/2017

2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

A limpeza e preparo das áreas contempladas com os serviços(Material e Mão de obra) desse
lote ficará a cargo inteiramente da contratada, com emprego de todo maquinário necessário
e suficiente, com remoção de todo o entulho resultante das atividades realizadas.
3.0

SERVIÇOS

3.1

paisagismo, limpeza manutenção e plantio de árvores

O município de Iuiú localizado no Vale do Iuiú, assim como diversas cidades do interior,
possui uma grande quantidade de áreas públicas destinadas ao esporte, cultura e lazer do
município, compreendidos em aproximadamente 11.200 m², sendo que aproximadamente
40% dessa totalidade recebam a realização dessa atividade. Portanto é necessário que os
serviços(Material e Mão de obra) de limpeza e manutenção sejam realizados diariamente,
com melhorias periódicas dessas áreas, tanto em paisagismo, como também em
desmatamento, plantio e/ou substituição de árvores. Foi realizado um estudo referente aos
gastos desses serviços(Material e Mão de obra), chegando em um total estimado de R$
9.811,20 (Nove mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos/mês), totalizando um montante
de R$ 58.867,20 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos),
que serão utilizados no período do contrato. Este serviço(Material e Mão de obra) poderá
ser realizado tanto nas praças da cidade, como também em áreas de lazer, logradouros
públicos como prédios escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação
(conforme anexo I), Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde
(conforme anexo II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de
Administração, Ação Social, Infraestrutura e Agricultura.
Os serviços(Material e Mão de obra) devem ser realizados obedecendo aos padrões de
qualidade e apresentar perfeito estado de limpeza e conservação a fim de estabelecer as
condições necessárias para o melhor desempenho de sua função, que é proporcionar uma
área de lazer com condições de influenciar na qualidade de vida.
licitacoes.iuiu@gmail.com // PROC. ADM. 154/2017 // EDITAL P.PRESENCIAL 068/2017

Página 59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
ESTADO DA BAHIA

Departamento de Licitações e Contratos
E-mail: licitacoes.iuiu@gmail.com

-

CNPJ: 16.416.158/0001-87
EDITAL DE LICITAÇÃO - Pag. 060
Proc. Licitatório nº 154/2017 – Pregão Presencial nº 068/2017

3.2

DESMATAMENTO, LIMPEZA E PREPARAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM

VEGETAÇÃO RASTEIRA

É notória a grande quantidade de vegetação rasteira e de porte médio presente em
praticamente todos os municípios do interior da Bahia, o que não é diferente no município
do Iuiú, que além de deixar a cidade com um mau aspecto, pode provocar a incidência de
doenças contagiosas, sendo necessário, portanto que manutenções periódicas sejam
realizadas com intuito de amenizar e eliminar esse problema. Atualmente Iuiú conta com
aproximadamente 34.200,00 m2 em vegetação rasteira, sendo que tem-se uma estimativa
que aproximadamente 40% dessa quantidade receba a prestação desse serviço(Material e
Mão de obra) por mês, e assim como no item 3.1 é necessário uma atenção especial nesse
sentido, com a realização de manutenções periódicas. Este serviço(Material e Mão de obra)
poderá ser realizado tanto nas praças da cidade, como também em áreas de lazer,
logradouros públicos como prédios escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de
Educação (conforme anexo I), Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria
de Saúde (conforme anexo II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de
Administração, Ação Social, Infraestrutura e Agricultura. Foi estimado para esse
serviço(Material e Mão de obra) um total de R$ 8.208,00 (Oito mil, duzentos e oito
reais/mês), totalizando um montante de R$ 49.248,00 (Quarenta e nove mil, duzentos e
quarenta e oito reais), que serão disponibilizados para a execução dessas atividades no
período do contrato.
3.3 DESMATAMENTO LIMPEZA E PREPARAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO
DE PORTE MÉDIO

É notória a grande quantidade de vegetação rasteira e de porte médio presente em
praticamente todos os municípios do interior da Bahia, o que também ocorre no município
de Iuiú, o que além de deixar a cidade com um mau aspecto, pode provocar a incidência de
doenças contagiosas, logo é necessário que manutenções periódicas sejam realizadas com
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intuito de amenizar e eliminar esse problema. Atualmente Iuiú conta com aproximadamente
18.296,00 m2 em vegetação de porte médio, e assim como no item 2.2, tem-se a estimativa
que aproximadamente 40% venha a receber a ação desse serviço(Material e Mão de obra)
por mês, sendo necessário uma atenção especial nesse sentido, com a realização de
manutenções periódicas. Este serviço(Material e Mão de obra) poderá ser realizado tanto
nas praças da cidade, como Este serviço(Material e Mão de obra) poderá ser realizado tanto
nas praças da cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos como prédios
escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme anexo I),
Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme anexo
II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação Social,
Infraestrutura e Agricultura. Foi disponibilizado para esse recurso um valor estimado de R$
6.220,64 (Seis mil duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos/mês), totalizando um
montante de R$ 37.323,84 (Trinta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro
centavos), que serão disponibilizados para a execução dessas atividades no período do
contrato.
3.4 PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, COM
REMOCAO DE ENTULHO
São serviços que geralmente são utilizados e necessitam de empresa especializada para sua
execução. Estimou-se uma média de 50 árvores por mês recebendo esse serviço(Material e
Mão de obra) por toda a cidade de Iuiú. Durante a realização do procedimento de corte e
poda das árvores, deve-se dar atenção especial aos procedimentos de segurança para
proteção do entorno, tanto para os pedestres onde deverá ser feito isolamento da área por
meio de cones e sinalização com fitas e placas, como também para o profissional que
realizará o procedimento, onde o mesmo deverá está portando todos os equipamentos de
segurança individual. Este serviço(Material e Mão de obra) poderá ser realizado tanto nas
praças da cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos como prédios
escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme anexo I),
Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme anexo
II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação Social,
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Infraestrutura e Agricultura. O valor mensal disponível para esse serviço(Material e Mão de
obra) é aproximadamente de R$ 4.170,00 (Quatro mil, cento e setenta reais/mês),
equivalendo um montante de R$ 25.020,00 (Vinte e cinco mil e vinte reais) para o período
do contrato.

____________________________________
LUDIMILA MAGALHÃES MAIA
Prefeitura Municipal de Iuiú
Engenheira Civil
CREA-BA - RNP: 051541941-9

____________________________________
REINALDO BARBOSA DE GÓES
Prefeito Municipal de Iuiú
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ANEXO XII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E
SERVIÇOS - LOTE 2
1.0

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços(Material e Mão de obra), sob o regime de empreitada, de paisagismo,
desmatamento, infraestrutura, reparo, manutenção, limpeza e conservação de vias,
logradouros e bens e imóveis públicos do município de Iuiú-ba.
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara todos os
serviços(Material e Mão de obra) a serem realizados no município de Iuiú, de forma a
complementar as informações contidas nos projetos.
Todos os materiais a serem empregados nas execuções das atividades deverão ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações
constantes neste material. Todos os serviços(Material e Mão de obra) deverão ser
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras.
Para todas as atividades os preços utilizados foram baseados pelos valores constantes na
tabela SINAPI-Ba e em serviços(Material e Mão de obra) de manutenção utilizados nas
cidades circunvizinhas.
É obrigação da empresa contratada a execução dos serviços(Material e Mão de obra)
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para
tanto, todo o equipamento necessário para sua realização. Para qualquer serviço(Material e
Mão de obra) mal executado, a fiscalização terá o total direito de modificar, mandar refazer,
sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material para contratante, bem como
a extensão do prazo para conclusão do serviço(Material e Mão de obra). Para esse lote (Lote
2), estima-se que 10% do serviço seja de mão de obra e 90% de material.
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2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

A limpeza e preparo das áreas contempladas com os serviços(Material e Mão de obra) desse
lote ficará a cargo inteiramente da contratada, com emprego de todo maquinário necessário
e suficiente, com remoção de todo o entulho resultante das atividades realizadas.

3.0

SERVIÇOS

3.1

limpeza, manutenção E DRENAGEM DE CÓRREGOS, CANAIS E BOCAS DE LOBO

O município de Iuiú conta atualmente com um sistema de esgotamento sanitário
simplificado, abastecimento de água, além de córregos e canais, compreendidos em
aproximadamente 6.070 metros, sendo que mensalmente cerca de 55,00% da malha é
atendida com os serviços(Material e Mão de obra) acima listados. Esse serviço(Material e
Mão de obra) tem como finalidade controlar e prevenir doenças, melhorar a qualidade de
vida da população com conseqüente eliminação da poluição dos solos, valorização de
imóveis, entre outros. Este serviço(Material e Mão de obra) será prestado nas vias públicas
da sede, nos distritos e localidades desse município. Para tanto, foi estimado uma quantia
de R$ 7.192,95 (Sete mil, cento e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos/mês),
chegando em um valor total de R$ 43.157,70 (Quarenta e três mil, cento e cinquenta e sete
reais e setenta centavos) ao término do contrato.

3.2

CAPINAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS

É evidente a grande quantidade de vegetação incidente no município, principalmente nas
laterais de vias pavimentadas e entre os paralelepípedos. O acúmulo dessa vegetação, além
de deixar a cidade com um mau aspecto visual, pode provocar a incidência de doenças
contagiosas, sendo necessário que intervenções sejam realizadas com o intuito de amenizar
e eliminar tais problemas com a realização de manutenções periódicas. O município de Iuiú
possui uma vasta área de pavimentação tanto na sede como nas localidades rurais do
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município. A capinação poderá ser realizada nas laterais das vias pavimentadas com asfalto
entre os paralelepípedos, como também em áreas de lazer, logradouros públicos como
prédios escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme anexo
I), Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme anexo
II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação Social,
Infraestrutura e Agricultura. O material proveniente será carregado e transportado para
bota-fora. Este serviço(Material e Mão de obra) será prestado nas vias públicas e praças da
sede do município e nas localidades contendo vias pavimentadas.
O município de Iuiú é dotado atualmente com aproximadamente 11.080,00 metros de ruas
pavimentadas, sendo que aproximadamente 55% dessa totalidade deverão receber a
realização desse serviço(Material e Mão de obra) mensalmente. Deverão ser realizados de
acordo com as boas normas de execução, com instrumentos de boa qualidade para que sua
altura não prejudique as atividades ou apresente aspecto incompatível com o recomendável.
Foi disponibilizado para esse recurso um valor estimado de R$ 6.642,46 (Seis mil, seiscentos
e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos/mês), totalizando um montante de R$
39.854,76 (Trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis
centavos), que serão disponibilizados para a execução das atividades no período do
contrato.

3.3 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

O município de Iuiú consta com uma malha razoável de pavimentação asfáltica em suas ruas,
e para manter um bom desempenho dessas é necessário que manutenções e reformas
periódicas sejam realizadas com o intuito de conservar a pavimentação, contribuindo assim
para um melhor aspecto tanto visual como estrutural para o município.
Os serviços(Material e Mão de obra) de recuperação e manutenção em vias públicas serão
executados em locais onde a pavimentação estiver danificada, com buracos a vista ou até na
iminência da ocorrência desses. A execução dessa atividade será prestado nas vias públicas
da sede e onde existirem vias pavimentadas. Tal serviço(Material e Mão de obra) tem por
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objetivo manter as vias públicas em perfeito estado de conservação. Em cada local
danificado, normalmente denominado de “buracos nos asfalto” deverá ser demolida a
pavimentação danificada existente de preferência formando figuras geométricas regulares,
sendo retirado o material proveniente e carregado para bota-fora. É necessário que os
serviços(Material e Mão de obra) sejam realizados de acordo com as boas normas de
execução, com instrumentos de boa qualidade para que não prejudique as atividades ou
apresente aspecto incompatível com a boa prática. Foi disponibilizado para esse recurso um
valor estimado de R$ 12.443,02 (Doze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dois
centavos/mês), totalizando um montante de R$ 74.658,11 (Setenta e quatro mil, seiscentos
e cinquenta e oito reais e onze centavos), que serão disponibilizados para a execução das
atividades no período do contrato.

3.4 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

O município conta com algumas estruturas em concreto armado tais como pontes,
contenções, estruturas de suporte para caixas d’água elevadas, etc., e para conseguir manter
suas características estruturais é necessário que manutenções sejam realizadas garantindo
portanto sua estabilidade e funções estruturais, visando sempre a segurança. Serão
realizadas contenções nas estruturas deterioradas e reforços onde necessários e
dependendo do estado do elemento deteriorado, adição de novos elementos para garantia
de uma estrutura resistente. Foi disponibilizado para esse recurso um valor estimado de R$
7.537,13 (Sete mil quinhentos e trinta e sete reais e treze centavos/mês), totalizando um
montante de R$ 45.222,79 (Quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e dois e setenta e nove
centavos), que serão disponibilizados para a execução das atividades no período do
contrato.
3.5 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA
Este serviço(Material e Mão de obra) será realizado onde existirem contenções em Alvenaria
de pedra no município, tendo como objetivo o bem estar visual e principalmente o
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estrutural, visando sempre à segurança. O município conta com algumas contenções em
alvenaria de pedra e tais estruturas necessitam de manutenções periódicas para que suas
funções sejam preservadas integralmente. Serão realizados reforços nas estruturas
deterioradas e onde necessárias, a execução de nova contenção. Foi disponibilizado para
esse recurso um valor estimado de R$ 4.014,10 (Três mil, setecentos e setenta e cinco reais e
dezenove centavos/mês), totalizando um montante de R$ 24.084,61 (Vinte e quatro mil,
oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que serão disponibilizados para a execução
das atividades no período do contrato.

3.6

LIMPEZA DE GUIAS, VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRÉDIOS ESCOLARES,

UNIDADES DE SAÚDE E PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO.
A limpeza urbana do município deverá abranger os serviços(Material e Mão de obra) de
varrição e limpeza de vias pavimentadas e logradouros públicos como também com a
limpeza e manutenção de imóveis e prédios públicos tanto próprios, como alugados
destinados aos mais diversos fins da administração pública, pois tais edificações necessitam
de manutenções periódicas e limpeza diária em seus espaços físicos. Deverão ser realizados
para que o município conserve um bom aspecto visual, impedindo a proliferação da
vegetação e de sujeiras, e, por conseguinte diminuindo e controlando a proliferação de
vetores de doenças como a dengue e carrapatos, etc. As vias e logradouros públicos deverão
ser limpos diariamente, deixando isentas de sujeiras. Este serviço(Material e Mão de obra)
poderá ser realizado tanto nas praças da cidade, como também em áreas de lazer,
logradouros públicos como prédios escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de
Educação (conforme anexo I), Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria
de Saúde (conforme anexo II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de
Administração, Ação Social, Infraestrutura e Agricultura. Foi disponibilizado para esse
recurso um valor estimado de R$ 109.780,55 (Cento e nove mil, setecentos e oitenta reis e
cinquenta e cinco centavos/mês), totalizando um montante de R$ 658.683,30 (Seiscentos e
cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos), que serão
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disponibilizados para a execução das atividades no período do contrato.

3.7

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SISTEMA

SIMPLIFICADO DE ÁGUA

Além dos serviços de manutenção urbana, também é necessário investimentos que visem à
manutenção das estradas vicinais, e do sistema simplificado de água para atender a grande
quantidade de localidades rurais do município de Iuiú. Para a melhor execução, todos os
serviços(Material e Mão de obra) deverão ser realizados de acordo as normas técnicas
brasileiras com equipamentos de qualidade. Serão realizados alargamentos de ruas e
regularizações do subleito com uso de moto niveladora para conformação da camada final
de terraplanagem, nos aterros, mediante cortes, no sentido de dar um melhor acabamento.
O sistema simplificado de água será implantado de acordo com as necessidades das
localidades, sendo realizados os serviços(Material e Mão de obra) de construção, ampliação
e manutenção quando necessário. Estes serviços(Material e Mão de obra) serão realizados
em todas as estradas vicinais e nas localidades rurais do município listadas a seguir: Casa
Armada I, Casa Armada II, Coqueiros, Boqueirão, Ponte Nova, José Honório, Agreste, Curva
da Linha, Rancho de Casca, Caracol, Lagoa dos Porcos, Estiva, Lagedão, Lagedinho, Batalhão,
Lagoa de Pedra, Jacolhi, Morro do Defunto, Morro de Aurélio, Belém, Varginha, Serrinha,
Brejinho, Veredinha, Juazeiro, Lagoa de Eupidio, Brejo Bezerra, Calus, Volta da Serra, Lagoa
da Onça, Lagoa Torta, Mata Grande, Lagoa Grande, Serra de Pilô, Barra, Curva da Linha, Faz
Boa Sorte e Morro de João Lopes. Para a sua execução, serão utilizados materiais de 1ª
qualidade, sendo: registros, conexões, tubos, adesivos, caixa d’água, etc. Foi disponibilizado
para esse recurso um valor mensal estimado em R$ 44.031,90 (Quarenta e quatro mil, trinta
e um reais e noventa centavos/mês), totalizando um montante de R$ 264.191,37 (Duzentos
e sessenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e trinta e sete centavos), que serão
utilizados na execução das atividades no período do contrato.
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3.8

CAIAÇÃO DE MEIO FIO COM CAL VIRGEM

Deverá ser realizado, tanto na sede quanto na zona rural, ou onde existirem logradouros e
terem guias tipo meio fio, para uma melhor execução e acabamento deverá ser adicionado
um fixador para cada mistura com 1Kg de cal industrializada e 3L de água e ser aplicado com
no mínimo 2 (DUAS) demãos para melhor aderir a superfície. Esse procedimento visa
garantir um serviço(Material e Mão de obra) de boa qualidade e durabilidade. Será realizado
nas vias públicas e praças do município e em localidades contendo ruas pavimentadas.
Deverão ser utilizados ferramentas e utensílios de 1ª qualidade. Os serviços(Material e Mão
de obra) citados correspondem a um valor estimado mensal de R$ 6.622,20 (Seis mil,
seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos/mês), perfazendo assim um valor de
R$39.733,20 (Trinta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e vinte centavos) para
execução das atividades dentro do prazo contratado.

3.9

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)

Deverá ser realizado, tanto na sede quanto na zona rural ou onde existirem logradouros com
ruas calçadas, com o intuito de proporcionar um local mais adequado ao bem estar de seus
moradores. Trata-se da execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, contendo ripas
de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 10 cm altura para
a ripa), ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no
máximo 1,20 m. Antes de lançar o concreto, é importante que sejam umedecidas a base e
as ripas, molhando-as ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado
com uma enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento
aproximado de 1,20m. O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira
sem a necessidade de alisamento da superfície, preenchendo as falhas existentes junto às
fôrmas ou removendo os excessos com uma colher de pedreiro. Esse procedimento visa
garantir um serviço(Material e Mão de obra) de boa qualidade e durabilidade. Será realizado
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nas vias públicas e praças da sede e em localidades contendo ruas pavimentadas. Deverão
ser utilizados ferramentas e utensílios de 1ª qualidade. O município conta com
aproximadamente 106.500,00m² de calçamento entre asfalto e paralelepípedo, já com uma
grande parte dessas contendo passeio, porém ainda conta com uma área desprovida de
passeio, sendo necessário que esse sobressalente seja executado. O serviço(Material e Mão
de obra) citado corresponde a um valor estimado mensal de R$ 16.439,85 (Dezesseis mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos/mês), podendo ser realizado
uma média de 315,00m² metros quadrados de calçada por mês, perfazendo assim um valor
de R$98.639,10 (Noventa e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos) para
execução das atividades dentro do prazo contratado.

3.10 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS EM VIAS PUBLICAS
Este serviço(Material e Mão de obra) visa atender todo o município de Iuiú tanto na sede do
município como na zona rural, tendo o objetivo do fornecimento e assentamento de meios
fios em concreto ou pedra granítica para assim delimitar as ruas, passeios e melhoramento
do aspecto do arruamento e recuperação destes, onde necessário. Os meio fios deverão ser
assentados com alinhamento e materiais de 1ª qualidade, deixando-os uniforme. A
argamassa para rejuntamento deverá ser no traço 1:3(cimento e areia grossa), devendo está
bem acabado e limpo. Este serviço(Material e Mão de obra) poderá ser realizado nas vias
públicas e em localidades rurais. Para sua execução, foi feito uma estimativa mensal de
R$7.879,56 (Sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos/mês),
totalizando assim um valor de R$ 47.277,34 (Quarenta e sete mil, duzentos e setenta e sete
reais e trinta e quatro centavos) para execução das atividades citadas ao término do
contrato.
3.11 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO
Como o município de Iuiú consta com uma grande quantidade em pavimentação com
paralelepípedos, geralmente se torna e se faz necessário que reparos nas ruas sejam
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realizadas devido ao tráfego principalmente de cargas pesadas, tais como: retirar e
reassentar, rejuntar com argamassa nova no traço 1:3 (cimento e areia grossa), isento de
material orgânico ou quaisquer outras impurezas que comprometam a qualidade do serviço,
etc. No reassentamento, o leito da via deverá receber uma camada de colchão de areia, com
espessura mínima de 10 cm e máxima de 15 cm, de maneira a proporcionar uma melhor
trabalhabilidade no assentamento das pedras. O município conta com aproximadamente
55.300,00 m² de calçamento, porém estimou-se que aproximadamente uns 500,00 m²
recebem mensalmente os serviços(Material e Mão de obra) de manutenção em seu leito
devido aos mais diversificados fatores existentes, tais como: transporte de carros pesados,
chuvas, etc. Deverá ser realizado nas vias públicas e praças da sede e em localidades
contendo ruas pavimentadas. Este serviço(Material e Mão de obra) será realizado dentro do
cronograma físico, e terá um valor estimado mensal de R$ 19.130,00 (Dezenove mil, cento e
trinta reais/mês), totalizando um valor de R$114.780,00 (Cento e quatorze mil, setecentos e
oitenta reais) para execução e conclusão das atividades.

3.12 LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE AGUADAS E AÇUDES

O município de Iuiú está situado no Vale do Iuiú, conta com um clima semi-árido e
frequentemente como a maioria das cidades Baianas, sofre muito com a escassez e falta de
chuvas, tendo várias localidades rurais com problemas de falta de água, sendo importante e
necessário que aguadas e açudes sejam feitas para armazenamento de água, tendo em vista
a dificuldade e precariedade em se obter esse recurso. Para realização desse
serviço(Material e Mão de obra), será necessária a contratação de empresa especializada
provendo de maquinários tipo trator de lamina D-50, retro escavadeira, pá carregadeira,
caminhão tipo basculante, etc. Em toda zona rural, é necessário que limpezas sejam
realizadas nas aguadas e açudes obedecendo sempre à orientação técnica, deixando uma
área para armazenamento de água. Será realizado em açudes e aguadas de todas as
Comunidades do município já citadas no item 3.7. Para a realização deste serviço(Material e
Mão de obra), estimou-se um valor mensal de R$14.170,42 (Quatorze mil, cento e setenta
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reais e quarenta e dois centavos/mês), totalizando um valor de R$ 85.022,50 (Oitenta e
cinco mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos) para então conclusão de todas as
atividades.

3.13 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

Será feito de acordo com a fiscalização, sendo colocado em ambientes autorizados,
espalhada e compactada, utilizando mão de obra e equipamentos tipo: caminhão
basculante, pá carregadeiras e etc. Este serviço será prestado tanto na sede do município
quanto nas comunidades. Tais materiais incluem entulhos de construção, lixo domestico,
matérias orgânicos e etc. Este serviço terá um custo mensal estimado de R$7.700,00 (Sete
mil e setecentos reais/mês), totalizando um valor de R$46.200,00 (Quarenta e seis mil e
duzentos reais) ao término do contrato.

____________________________________
LUDIMILA MAGALHÃES MAIA
Prefeitura Municipal de Iuiú
Engenheira Civil
CREA-BA - RNP: 051541941-9

_____________________________________
REINALDO BARBOSA DE GÓES
Prefeito Municipal de Iuiú
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ANEXO XIII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E
SERVIÇOS - LOTE 3
1.0

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços(Material e Mão de obra), sob o regime de empreitada, de paisagismo,
desmatamento, infraestrutura, reparo, manutenção, limpeza e conservação de vias,
logradouros e bens e imóveis públicos do município de Iuiú-ba.
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara todos os
serviços(Material e Mão de obra) a serem realizados no município de Iuiú, de forma a
complementar as informações contidas nos projetos.
Todos os materiais a serem empregados nas execuções das atividades deverão ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações
constantes neste material. Todos os serviços(Material e Mão de obra) deverão ser
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras.
Para todas as atividades os preços utilizados foram baseados pelos valores constantes na
tabela SINAPI-Ba e em serviços(Material e Mão de obra) de manutenção utilizados nas
cidades circunvizinhas.
É obrigação da empresa contratada a execução dos serviços(Material e Mão de obra)
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para
tanto, todo o equipamento necessário para sua realização. Para qualquer serviço(Material e
Mão de obra) mal executado, a fiscalização terá o total direito de modificar, mandar refazer,
sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material para contratante, bem como
a extensão do prazo para conclusão do serviço(Material e Mão de obra). Para esse lote (Lote
3), estima-se que 5% do serviço seja de mão de obra e 95% de material.
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2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

A limpeza e preparo das áreas contempladas com os serviços(Material e Mão de obra) desse
lote ficará a cargo inteiramente da contratada, com emprego de todo maquinário necessário
e suficiente, com remoção de todo o entulho resultante das atividades realizadas.

3.0

SERVIÇOS

3.1

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Todos os serviços(Material e Mão de obra) realizados, no que diz respeito a estradas vicinais,
logradouros, drenagens, avaliações de áreas significativas etc., deverão ser acompanhados
por empresa especializada que detenha equipamentos e profissionais de topografia,
composto por teodolito, régua de mira, balizas, e outras como piquetes diversos, trenas de
fibra e estacas com variadas alturas para assim obter um trabalho satisfatório e executar
projetos diversos com maior precisão, evitando erros ou falha que possam comprometer o
resultado final. Para realizações de projetos arquitetônicos detalhados, planejamento,
estudo das leis referentes ao uso do solo do local etc, será necessário a contratação de
empresa especializada detento em seu quadro técnico profissionais de reconhecida
experiência.
Foi disponibilizado para este serviço(Material e Mão de obra) um valor estimado de
R$4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais/mês), totalizando um montante de R$29.400,00
(Vinte e nove mil e quatrocentos reais) que serão disponibilizados para execução dessas
atividades dentro do período contratado.

3.2

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO

Nos sistemas elétricos é freqüente a incidência de problemas elétricos, e com elas
transtornos e prejuízos. Será necessária empresa especializada e conceituada para atuar em
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toda área e prestar assistência técnica. Tanto a sede do município de Iuiú como as
localidades rurais e demais cidades de nossa região, são deficientes desse serviço(Material e
Mão de obra) e necessitam de manutenções frequentes em suas instalações a fim de
detectar eventuais problemas que possam ocorrer. Geralmente é necessária a substituição
de lâmpadas queimadas ou com defeitos, braços de postes, revisão do sistema elétrico dos
logradouros públicos etc. Em suma, são manutenções preventiva e corretiva no sistema de
distribuição de energia elétrica. Nos locais onde existam poços artesianos, serão realizados
manutenção do cabeamento, de disjuntores, chaves, revisões de luminárias, refletores
externos, bombas de pequeno ou médio porte, sub-estação, lâmpadas, circuitos,
disjuntores, tomadas, interruptores, etc,. Os serviços(Material e Mão de obra) acima citados
poderão ser realizados tanto nas praças da cidade, como também em áreas de lazer,
logradouros públicos como prédios escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de
Educação (conforme anexo I), Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria
de Saúde (conforme anexo II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de
Administração, Ação Social, Infraestrutura e Agricultura. Para todo este serviço(Material e
Mão de obra) foi admitido uma estimativa mensal de R$19.280,06(Dezenove mil, duzentos e
oitenta reais e seis centavos/mês) totalizando assim um valor total de R$115.680,35(Cento e
quinze mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) que serão disponibilizados
para execução dessas atividades dentro do período contratado.

3.3

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E

HIDRÁULICO

São serviços(Material e Mão de obra) para serem desenvolvidos por empresa especializada
em Sistema Hidrossanitário para desobstrução de rede de abastecimento, alimentação de
água corrente, elaborar projetos para melhoria do sistema interno de abastecimento,
verificando todo e qualquer local de armazenamento de água para consumo e suas
prevenções. Na parte de esgoto sanitário, realizar limpeza na rede, em caixas de passagem
de gordura, verificar as tampas de concreto armado nos poços de visita, realizar reparo e
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atualização do sistema quando necessário. Este serviço(Material e Mão de obra) poderá ser
realizado tanto nas praças da cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos
como prédios escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme
anexo I), Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme
anexo II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação
Social, Infraestrutura e Agricultura.

O valor estimado mensal será de R$17.895,29

(Dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos/mês) totalizando
assim um valor de R$107.371,71 (Cento e sete mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e
um centavos) sendo estes disponibilizados para execução dessas atividades no período
contratado.

3.4

SERVIÇOS DE MARCENARIA E SERRALHERIA

Estes serviços(Material e Mão de obra) serão executados por empresa de porte, que atenda
aos requisitos da contratante na realização de restaurações, construção ou substituição de
elementos na área de marcenaria, carpintaria, e poderá ser realizado tanto nas praças da
cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos como prédios escolares e
todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme anexo I), Unidades de
Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme anexo II), como
também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação Social,
Infraestrutura e Agricultura. Estes serviços(Material e Mão de obra) terão um valor estimado
mensal de R$15.184,87(Quinze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos/mês) perfazendo assim uma estimativa de R$ 91.109,22 (Noventa e um mil, cento
e nove reais e vinte e dois centavos) para execução das atividades assim contratadas.
3.5 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PESSOAS E BENS
Será contratada empresa especializada para prestação de serviços(Material e Mão de obra)
de vigilância em todos os órgãos públicos a fim de evitar vandalismos, furtos e todos os tipos
de afrontas tanto nesses órgãos públicos, como também contra funcionários públicos. Essa
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atividade Este serviço(Material e Mão de obra) poderá ser realizado tanto nas praças da
cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos como prédios escolares e
todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme anexo I), Unidades de
Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme anexo II), como
também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação Social,
Infraestrutura e Agricultura. Para prestação deste serviço(Material e Mão de obra), foi
estimado um valor mensal de R$120.024,17 (Cento e vinte mil, vinte e quatro reais e
dezessete centavos/mês) totalizando um valor de R$720.145,00 (Setecentos e vinte mil,
cento e quarenta e cinco reais) para execução dessas atividades no prazo contratado.
3.6 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E PRÉDIOS PÚBLICOS
O município de Iuiú com uma grande quantidade de imóveis e prédios públicos e tais imóveis
necessitam periodicamente de reparos, reformas e em algumas vezes ampliação de seu
espaço físico. Tal serviço(Material e Mão de obra) tem como objetivo manter esses imóveis
em perfeito estado, tanto estético como estrutural, garantindo assim conforto e segurança
para os funcionários e pessoas que transitem por essas edificações. Essa atividade abrange
os mais diversificados serviços tais como: Retirada com posterior colocação de piso e
revestimento cerâmico, retirada e posterior colocação de forros de gesso e PVC, reparo geral
de cobertura, troca de madeiramento e telhamento, instalação de louças e acessórios, troca
de esquadrias, reparo de bancos em praças etc., e poderá ser realizado tanto nas praças da
cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos como prédios escolares e
todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme anexo I), Unidades de
Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme anexo II), como
também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação Social,
Infraestrutura e Agricultura. Para sua execução, foi estimado um valor mensal de
R$98.983,61 (Noventa e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e um
centavos/mês), totalizando um valor de R$ 593.901,68 (Quinhentos e noventa e três mil,
novecentos e um reais e sessenta e oito centavos) para execução das atividades no prazo
contratado.
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3.7 SERVIÇOS DE PINTURA

Como no item 3.6, o município de Iuiú conta com uma grande quantidade de imóveis e
prédios públicos e assim como as áreas públicas do município como Praças e áreas de lazer,
também necessitam periodicamente de reparos e manutenção de suas pinturas. Tal
serviço(Material e Mão de obra) tem como objetivo manter esses imóveis em perfeito
estado, garantindo assim conforto e melhor aspecto visual. Essa atividade poderá ser
realizada tanto nas praças da cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos
como prédios escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme
anexo I), Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme
anexo II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação
Social, Infraestrutura e Agricultura. Essa atividade abrange desde o lixamento da superfície
deteriorada a ser pintada, passando pelo emassamento da área e posterior pintura com tinta
látex pvc ou acrílica, até a pintura de telhados, madeiramento, portas e esquadrias metálicas
através de esmalte acetinado ou brilhante. Para execução desse serviço(Material e Mão de
obra), foi estimado um valor mensal de R$68.141,75 (Sessenta e oito mil, cento e quarenta e
um reais e setenta e cinco centavos/mês), totalizando um valor de R$ 408.850,47
(Quatrocentos e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) para
execução dessas atividades no prazo contratado.

3.8 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS (ELEVADOS, ENTERRADOS E NÍVEL) DE
IMÓVEIS E PRÉDIOS PÚBLICOS

Devido a grande quantidade de imóveis do município, também são grandes as quantidade
de reservatórios para abastecimento desses imóveis. Ao longo do tempo, não importa de
onde venha a água de abastecimento, formam-se depósitos de substâncias e impurezas nas
paredes e no fundo da caixa, substâncias que podem colocar a saúde das pessoas em risco.
Para que a incidência desse risco seja diminuída e até mesmo eliminada, é necessário que
limpezas periódicas sejam realizadas nesses reservatórios. Poderá ser realizado tanto nas
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praças da cidade, como também em áreas de lazer, logradouros públicos como prédios
escolares e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Educação (conforme anexo I),
Unidades de Saúde e todo e qualquer órgão ligado à secretaria de Saúde (conforme anexo
II), como também em todos os órgãos ligados as secretarias de Administração, Ação Social,
Infraestrutura e Agricultura, ou todo e qualquer lugar ou órgão que possua reservátios. Para
prestação deste serviço(Material e Mão de obra), foi estimado um valor mensal de R$
1.300,00 (Mil e trezentos reais/mês), totalizando um valor de R$ 7.800,00 (Sete mil e
oitocentos reais) para execução dessas atividades no prazo contratado.

3.9 SERVIÇOS CONGÊNERES DE REPARO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
REALIZADOS POR SERVENTE OU AJUDANTE PRÁTICO

Serão serviços(Material e Mão de obra) que caso necessário, e realizados devido a
eventualidades ocorridas, serão autorizados pela fiscalização e assim registrados, podendo
ser realizados em todos os locais citados anteriormente. Estes serviços(Material e Mão de
obra) terão um valor mensal estimado de R$12.216,75 (Doze mil, duzentos e dezesseis reais
e setenta e cinco centavos/mês) totalizados em um montante de R$73.300,48 (Setenta e
três mil, trezentos reais e quarenta e oito centavos) para contratos de execução de
serviços(Material e Mão de obra) não citados anteriormente que venham a acontecer no
período do contrato.

____________________________________
LUDIMILA MAGALHÃES MAIA
Prefeitura Municipal de Iuiú
Engenheira Civil
CREA-BA - RNP: 051541941-9

_____________________________________
REINALDO BARBOSA DE GÓES
Prefeito Municipal de Iuiú
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ANEXO XIV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E
SERVIÇOS - LOTE 4

1.0

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços(Material e Mão de obra), sob o regime de empreitada, de paisagismo,
desmatamento, infraestrutura, reparo, manutenção, limpeza e conservação de vias,
logradouros e bens e imóveis públicos do município de Iuiú-ba.
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara todos os
serviços(Material e Mão de obra) a serem realizados no município de Iuiú, de forma a
complementar as informações contidas nos projetos.
Todos os materiais a serem empregados nas execuções das atividades deverão ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações
constantes neste material. Todos os serviços(Material e Mão de obra) deverão ser
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente às Normas Brasileiras.
Para todas as atividades os preços utilizados foram baseados pelos valores constantes na
tabela SINAPI-Ba e em serviços(Material e Mão de obra) de manutenção utilizados nas
cidades circunvizinhas.

É OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL
E MÃO DE OBRA) DESCRITOS OU MENCIONADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, OU
CONSTANTE NO PROJETO, FORNECENDO PARA TANTO, TODO O EQUIPAMENTO
NECESSÁRIO PARA SUA REALIZAÇÃO. PARA QUALQUER SERVIÇO (MATERIAL E MÃO
DE OBRA) MAL EXECUTADO, A FISCALIZAÇÃO TERÁ O TOTAL DIREITO DE
MODIFICAR, MANDAR REFAZER, SEM QUE TAL FATO ACARRETE RESSARCIMENTO
FINANCEIRO OU MATERIAL PARA CONTRATANTE, BEM COMO A EXTENSÃO DO
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PRAZO PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PARA ESSE
LOTE (LOTE 4), ESTIMA-SE QUE 70% DO SERVIÇO SEJA DE MÃO DE OBRA E 30% DE
MATERIAL.

2.0

SERVIÇOS

2.1

ENGENHEIRO CIVIL

Para monitoramento de todos os serviços(Material e Mão de obra) citados nos lotes
anteriores, é necessário que a empresa ganhadora do certame licitatório tenha em seu
quadro técnico, profissionais gabaritados que possam executar, e ao mesmo tempo corrigir a
execução dos serviços(Material e Mão de obra), atentando-se sempre para o bom
desempenho em sua execução, de acordo com as normas técnicas brasileiras. Este
profissional será responsável pelo planejamento, coordenação e controle, propondo sempre
os melhores métodos e técnicas para melhor eficiência das atividades. O valor estimado
mensal que poderá ser utilizado é de R$3.033,60 (Três mil, trinta e três reais e sessenta
centavos/mês) totalizando assim um valor de R$18.201,60 (Dezoito mil, duzentos e um reais
e sessenta centavos) ao término do contrato.

2.2

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Para monitoramento de todos os serviços(Material e Mão de obra) citados nos lotes
anteriores, é necessário que a empresa ganhadora do certame licitatório tenha em seu
quadro técnico, profissionais gabaritados que possam executar, e ao mesmo tempo corrigir a
execução dos serviços(Material e Mão de obra), atentando-se sempre para o bom
desempenho em sua execução, de acordo com as normas técnicas brasileiras. Este
profissional terá que garantir que as atividades prestadas respeitem os limites de exploração
dos recursos, com desenvolvimento sustentável, além disso, planejar, coordenar a limpeza e
manutenção das redes de distribuição de água e esgoto. O valor estimado mensal que
poderá ser utilizado é de R$1.414,80 (Mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta
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centavos/mês) totalizando assim um valor de R$8.488,80 (Oito mil, quatrocentos e oitenta e
oito reais e oitenta centavos) ao término do contrato.

2.3

ADMINISTRADOR DE EMPRESA

Para monitoramento de todos os serviços(Material e Mão de obra) citados nos lotes
anteriores, é necessário que a empresa ganhadora do certame licitatório tenha em seu
quadro técnico, profissionais gabaritados que possam executar, e ao mesmo tempo corrigir a
execução dos serviços(Material e Mão de obra), atentando-se sempre para o bom
desempenho em sua execução, de acordo com as normas técnicas brasileiras. Este
profissional ficará encarregado de administrar, direcionar e gerenciar todas as atividades,
pessoas e recursos, tendo como objetivo o alcance das metas definidas. O valor estimado
mensal que poderá ser utilizado é de R$3.007,20 (Três Mil e sete reais e vinte centavos/mês)
totalizando assim um valor de R$18.043,20 (Dezoito mil, quarenta e três reais e vinte
centavos) ao término do contrato.

2.4

MOTORISTA CATEGORIA D

Para monitoramento de todos os serviços(Material e Mão de obra) citados nos lotes
anteriores, é necessário que a empresa ganhadora do certame licitatório tenha em seu
quadro técnico, profissionais gabaritados que possam executar, e ao mesmo tempo corrigir a
execução dos serviços(Material e Mão de obra), atentando-se sempre para o bom
desempenho em sua execução, de acordo com as normas técnicas brasileiras. Este
profissional ficará responsável pelo transporte dos veículos de grande porte. O valor
estimado mensal que poderá ser utilizado é de R$5.912,40 (Cinco Mil, novecentos e doze
reais e quarenta centavos/mês) totalizando assim um valor de R$35.474,40 (Trinta e cinco
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) ao término do contrato.
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2.5

OPERADOR DE RETRO/PÁ CARREGADEIRA

Para monitoramento de todos os serviços(Material e Mão de obra) citados nos lotes
anteriores, é necessário que a empresa ganhadora do certame licitatório tenha em seu
quadro técnico, profissionais gabaritados que possam executar, e ao mesmo tempo corrigir a
execução dos serviços(Material e Mão de obra), atentando-se sempre para o bom
desempenho em sua execução, de acordo com as normas técnicas brasileiras. Este
profissional ficará encarregado da operação dos veículos de categoria “E”, como retro
escavadeira e/ou pá carregadeira. O valor estimado mensal que poderá ser utilizado é de
R$5.912,40 (Cinco Mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos/mês) totalizando assim
um valor de R$35.474,40 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e
quarenta centavos) ao término do contrato.

2.6

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Para monitoramento de todos os serviços(Material e Mão de obra) citados nos lotes
anteriores, é necessário que a empresa ganhadora do certame licitatório tenha em seu
quadro técnico, profissionais gabaritados que possam executar, e ao mesmo tempo corrigir a
execução dos serviços(Material e Mão de obra), atentando-se sempre para o bom
desempenho em sua realização, de acordo com as normas técnicas brasileiras. Este
profissional ficará responsável pela assistência às diversas áreas da organização, como por
exemplo, atender fornecedores e clientes, digitação de documentos, fornecer e receber
informações sobre as atividades, cuidar de documentações específicas etc. O valor estimado
mensal que poderá ser utilizado é de R$37.238,40 (Trinta e sete Mil, duzentos e trinta e oito
reais e quarenta centavos/mês) totalizando assim um valor de R$223.430,40 (Duzentos e
vinte e três mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos) ao término do contrato.
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2.7

SERVIÇOS GERAIS/AGENTE DE OPERAÇÕES

Para monitoramento de todos os serviços(Material e Mão de obra) citados nos lotes
anteriores, é necessário que a empresa ganhadora do certame licitatório tenha em seu
quadro técnico, profissionais gabaritados que possam executar, e ao mesmo tempo corrigir a
execução dos serviços(Material e Mão de obra), atentando-se sempre para o bom
desempenho em sua realização, de acordo com as normas técnicas brasileiras. Este
profissional prestará os serviços(Material e Mão de obra) gerais nas mais diversas áreas da
administração pública. O valor estimado mensal que poderá ser utilizado é de R$ 49.651,20
(Quarenta e novel mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos/mês) totalizando
assim um valor de R$297.907,20 (Duzentos e noventa e sete mil, Novecentos e sete reais e
vinte centavos) ao término do contrato.

____________________________________
LUDIMILA MAGALHÃES MAIA
Prefeitura Municipal de Iuiú
Engenheira Civil
CREA-BA - RNP: 051541941-9

_____________________________________
REINALDO BARBOSA DE GÓES
Prefeito Municipal de Iuiú
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ANEXO XVI – UNIDADES DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS
ADMINISTRADOS PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE IUIÚ
ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO
Centro Educacional Edvaldo Boa Ventura.
Centro Educacional Paulo Freire.
Centro Educacional Duque de Caxias.
Escola Municipal Pedacino do Céu.
Creche Municipal Santa Luzia.
DISTRITO DE PINDORAMA
Escola Municipal Francisco Guedes.
Escola Municipal Lucinda Refinado.
Escola Municipal Francisco Guedes.
Creche Municipal Nossa Senhora Aparecida.
Secretaria Municipal de Educação.
BATALHÃO - Escola Santo Antônio
JACOLHI - Escola Leoncio Nogueira
LAGEDAO - Escola Del Rei
BREJINHO – Escola Odilon Pereira
BREJO - Escola Cristóvão Colombo
CASA ARMADA – Escola Maria Quitéria
JOSÉ HONÓRIO – Escola Júlio França

____________________________________
ELIZETE ALVES DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE IUIÚ

_____________________________________
REINALDO BARBOSA DE GÓES
Prefeito Municipal de Iuiú
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ANEXO XVII – UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
IUIÚ

Hospital Municipal Edvaldo Pereira Magalhães.
Unidade Saúde da Família Valdomiro Frota.
Unidade Saúde da Família Arnobio Fernandes.
Secretária Municipal de Saúde.
SAMU.
Unidade Saúde da Família do Distrito de Pindorama.

_____________________________________
OSANA MALHEIROS VILAS BOAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE DE IUIÚ

_____________________________________
REINALDO BARBOSA DE GÓES
Prefeito Municipal de Iuiú
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ANEXO XVII – UNIDADES E DEPARTAMENTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
IUIÚ

Secretária Municipal de Assistência Social.
CRAS – Centro de Referência da Assistência Social.
Centro de Convivência.
Conselho Tutelar.

_____________________________________
NUCIVALDA AMÉRICA DA SILVA
SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E COMB. A POBREZA DE IUIÚ/BA

_____________________________________
REINALDO BARBOSA DE GÓES
PREFEITO MUNICIPAL DE IUIÚ/BA
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